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Empregada doméstica 
receberá primeira 
parcela do 
13º em novembro

Por Eduardo Moisés
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Desde sempre, a voz, além de um poderoso instrumento de comunica-
ção, é também uma ferramenta de vendas das mais antigas e eficientes. 
Por um tempo esquecida, com a força que ganharam ferramentas digitais 
como e-mail e aplicativos de mensagens, ela volta agora com força total. 
Num mundo em acelerada mudança, o uso da voz vem ganhando ainda 
mais relevância, com o comportamento do consumidor dando sinais claros 
de que ela voltará a ser o principal canal de interação entre pessoas e 
equipamentos. E dois fatores contribuíram para isso: o sucesso dos smart 
speakers e o advento da pandemia.   

Transformação digital: a hora e a vez da voz

Um artigo publicado recentemente pelo jornal britânico The Guardian 
explica que os family offices (centros que administram investimentos das 
famílias das pessoas mais ricas do mundo, como Jeff Bezos ou Bill Gates) 
tiveram este ano um aumento da fortuna. Mesmo em tempos de pandemia, 
quando as economias globais sofrem declínios históricos, 93 dos 121 family 
offices cumpriram ou superaram suas metas financeiras em 2020, de acordo 
com o relatório. Como se explica que em meses tão turbulentos os mais 
ricos conseguem resistir à tempestade e até mesmo fazer com que seu 
rendimento de capital seja maior do que o esperado?   

Educação financeira significa mais oportunidades

O Brasil foi impactado no início de 2020, especificamente em março 
de 2020, com o surgimento de um vírus desconhecido e relativamente 
mortal, principalmente para as pessoas com comorbidades e mais vul-
neráveis à contaminação. O vilão dessa história é o Coronavírus, que 
mudou repentinamente o cotidiano das pessoas e das organizações. As 
recomendações dos especialistas eram, e ainda são o isolamento social, a 
tal da quarentena, a higienização das mãos e o uso de máscaras e, mesmo 
com elas, se absolutamente necessário ter que quebrar a quarentena, 
manter distância de 2 metros do seu interlocutor.   

Gestão de pessoas em tempos de pandemia

Foto de Christina Morillo no Pexels

Negócios em Pauta

Clube de Sementes 
Em 2019, a ISLA Sementes lançou o primeiro clube de assina-

turas de sementes do Brasil e, ao longo do tempo, o mercado de 
horticultura só cresceu. Pessoas entenderam a importância de 
ter uma alimentação mais saudável e, além disso, estão buscando 
maior contato com a natureza. Entendendo esse momento e 
olhando para entregar um produto com ainda mais qualidade e 
conectado com seus valores, foi que a ISLA Sementes, empresa 
pioneira na produção de sementes, reformulou o esquema 
ao criar o programa Clube Minha Horta, adequado para que 
o assinante tenha uma experiência mais completa, ajudando 
aqueles que querem ter uma horta variada e sempre saudável. 
Para mais informações acesse: (https://clubeminhahorta.com.
br/).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: vamoscomermelhor.com/reprodução

News@TI

Hub online para desenvolver lideranças 
femininas 

@A empresária e investidora Camila Farani lança amanhã 
(19) a Ela Vence, hub online de conteúdo, capacitação 

e conexões para fomentar o empreendedorismo e o desen-
volvimento de lideranças femininas no Brasil. O Ela Vence 
estreia no Dia Mundial do Empreendedorismo feminino e 
vai atuar sobretudo nas frentes de educação empreende-
dora, compartilhamento de melhores práticas - por meio 
de casos de sucesso e notícias do setor -, inovação e círculo 
de investimentos, para conectar investidoras a mulheres 
líderes de startups. A expectativa é impactar ao menos 
500 mil mulheres ao longo dos próximos 12 a 18 meses 
considerando todas as iniciativas (www.elavence.com.br).  

 Leia a coluna  completa na página 2

AI/Camila Farani

Não é raro escutar que as peças 
compradas em brechós podem 
carregar consigo histórias dos 
antigos donos; que pertenceram a 
pessoas falecidas; ou mais, que não 
estão cuidadas e podem transmitir 
maus fluidos. A resposta? Fake.

Para além do incentivo à moda susten-
tável, questões econômicas, sociais e 

culturais também devem consideradas na 
hora da escolha do look do dia. 

Quem tem a memória de brechós loca-
lizados apenas nos bairros, a novidade: 
os e-commerces de peças de segunda 
mão. Neles, o consumidor tem acesso às 
roupas vindas de todo Brasil, com preços 
competitivos no mercado e pode realizar 
as compras online. 

No Repassa, startup de moda consciente 
e maior brechó online do Brasil, o processo 
de curadoria é minucioso para garantir a 
comodidade do vendedor e transparência 
em todas as etapas. Com a proposta virtual, 
o vendedor não precisa sair de casa para 
repassar suas peças: o site cuida de todo 
o processo, desde a etapa de fotografia, 
cadastro, publicação na plataforma e ainda 
ajuda a destinar o valor recebido de acordo 
com sua preferência. 

Além da economia para o bolso e cuidados 
com o planeta, o brechó online participa 
ativamente na moda circular, promove 
peças exclusivas e ajuda causas sociais. 

Por isso, a startup destaca as dúvidas e 
recomendações no momento de comprar 
roupas de segunda mão. Confira:

 
Os principais receios dos clientes - 

de acordo com o gerente de Experiência 
do Cliente do Repassa, Fabiano Lima, 

Mitos e verdades sobre comprar roupas 
de brechós e como desmistificá-los

as principais dúvidas dos consumidores 
que desejam repassar suas peças sem 
uso ou entender o modelo de negócio 
da startup são vindas pelas redes sociais 
da marca - que realiza o atendimento 
por lá mesmo. 

"Querendo ou não, os clientes ainda 
podem ficar inseguros sobre o processo 
de acompanhamento da Sacola do Bem até 
seu recebimento no Repassa, por tratar-se 
de um processo novo. Eles querem vender, 
mas ainda não sabem como", explica. 

Para as dúvidas sobre o processo de ven-
da, a marca busca desenvolver respostas 
didáticas sobre cada etapa e transparência 
no envio de e-mails de comunicação. 

"Procuramos abordar o tema de forma 
simples, para que o consumidor consuma 
a informação por completo", diz Fabiano. 

O que recomendam as marcas - segun-
do pesquisa do site Modefica, referência no 
assunto, hoje em dia, o descarte das peças 
sem uso acontece muito mais pelo excesso 
de roupas existentes no armário do que 
pela perda de função. Para questões sobre 
a qualidade das peças disponíveis e suas 
formas de uso para ainda estar na moda, 
o Repassa explica com imagens. 

Com uma estética de moda informativa e 
atual, o Instagram da marca se preocupa em 
trazer conteúdos conscientes e também o 
melhor uso nas combinações das peças - e 
conta ainda com o Blog com publicações 
de moda e sustentabilidade. 

Dica de ouro para encontrar as me-
lhores peças e ainda ajudar o meio 
ambiente - para melhor garimpar, verbo 
usado para a atividade de extrair pedras 
preciosas e que também indica a exclusi-
vidade presente nas compras de roupas de 
brechó, o site indica filtros específicos com 
as principais categorias, como tipos, tama-
nhos, cores e até marcas já conhecidas. 

Ao receber a mercadoria em casa, você 
também pode mudar de ideia. Quanto a 
isso, a devolução é gratuita e promete ser 
facilitada. O comprador solicita a troca 
pelo site e pode conversar com o time de 
atendimento disponível para todo suporte, 
se necessário. 

Como maior benefício sustentável, há a 
diminuição significativa de 82% do impacto 
ambiental causado pela produção de cada 
peça, além do incentivo ao aumento do 
ciclo de vida das roupas para que possam 
contar novas histórias. 

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

NOvA AbORDAGEM

CAPITALISMO 
CONSCIENTE: 
COMO TER 
SuCESSO E 
bEM ESTAR AO 
MESMO TEMPO

    Leia na página 6
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Emprego crescerá em 2021
O secretário de Política Econômica 

do Ministério da Economia, Adolfo 
Sachsida, afirmou ontem (17) que o em-
prego vai crescer em 2021, puxado pelo 
setor de serviços, ao destacar que ainda 
existem  R$ 110 bilhões de recursos a 
serem injetados na economia por meio 
do restante de pagamentos do auxílio 
emergencial e do FGTS. E que, desde 
outubro, o setor de serviço está cada 
vez mais forte e vai garantir a tração 
necessária para a economia (ABr).

Camila 
Farani

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/capitalismo-consciente-como-ter-sucesso-e-bem-estar-ao-mesmo-tempo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/empregada-domestica-recebera-primeira-parcela-do-13o-em-novembro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transformacao-digital-a-hora-e-a-vez-da-voz/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/educacao-financeira-significa-mais-oportunidades/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/gestao-de-pessoas-em-tempos-de-pandemia-um-desafio-para-empregadores-e-empregados/
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A importância da inovação para 
impulsionar a competitividade 

das empresas da região Sul
Luana Bendo (*)

Cada vez mais, corporações têm 
dedicado parte de seu capital para 
adoção de novas tecnologias, infra-

estrutura de ponta, capacitação, novos 
mecanismos e modelos de trabalho. No 
entanto, para fazer com que um projeto 
de inovação saia do papel, é necessário 
seguir um longo processo que envolve 
planejamento estratégico e organização 
de custos, pré-requisitos indispensáveis 
para o sucesso dos negócios. 

As leis de incentivo fiscal têm se tor-
nado cada vez mais necessárias para 
fomentar projetos de Pesquisa, De-
senvolvimento e Inovação Tecnológica 
(PD&I). Atualmente no Brasil, existem 
diversos programas de incentivos e 
financiamentos fiscais desenvolvidos 
para viabilizar iniciativas voltadas à ino-
vação, como por exemplo, a Lei do Bem 
(11.196/05), incentivo do âmbito federal 
que cria concessões para empresas do 
setor privado realizarem pesquisa e de-
senvolvimento em inovação tecnológica.

Nas regiões que buscam maior desen-
volvimento em inovação tecnológica, 
como o Sul, a utilização desse tipo 
de benefício fiscal faz-se ainda mais 
necessária, uma vez que a empresa 
que opta por utilizar este incentivo, 
pode conseguir uma dedução do valor 
investido em PD&I, de até 34% no IRPJ 
(Imposto de Renda Pessoa Jurídica) 
ou CSLL (Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido), além de redução de 
50% no IPI na compra de máquinas e 
equipamentos destinados à PD&I.

Investir em inovação traz grandes 
benefícios para empresas de todos os 
portes e segmentos, já que contribui 
para a otimização de processos, produ-
tividade, agilidade em entregas, maior 
conectividade, aumento de resultados 
financeiros, e consequentemente, 
maior lucro para a organização.

Incentivos para projetos de inova-
ção na região Sul

De acordo com o BRDE – Banco 
Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul – grupo que atende os 
estados da região do Sul do Brasil e 
o Mato Grosso do Sul -, nos últimos 
cinco anos foram financiados R$ 13,4 
bilhões em projetos de diferentes seg-
mentos no Sul. As principais fontes de 
captação de recursos para a viabiliza-
ção destes projetos foram o próprio 
BRDE, o BNDES - Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
e a Finep – Financiadora de Estudos e 
Projetos, que é a grande financiadora 
de inovação do país.

Na região Sul, a principal linha de 
financiamento é o InovaCred, que 
apoia um produto, projeto ou modelo 
de negócio voltado à inovação mesmo 
que seja incremental. Obras civis, equi-
pamentos, folhas de pagamento PD&I, 

das Coisas, Big Data, Segurança Digital, 
Integração de Sistemas, Inteligência 
Artificial, etc. O principal público-alvo 
deste financiamento são grupos com 
receita bruta anual de até R$ 300 milhões 
e áreas da Indústria da Transformação e 
da Agricultura. O prazo máximo é de 8 
anos, incluídos 2 anos de carência.

Linhas complementares
Além das linhas de financiamento do 

InovaCred, também é possível recorrer 
a um programa complementar: a MPME 
Inovadora, destinada para micro e mé-
dias empresas. A diferença dela com 
as demais, é que ao invés de exigir um 
novo projeto de inovação, é verificado os 
últimos anos de atividade do grupo para 
checar se foi apresentado um histórico 
inovador. Conta com prazo máximo de 
até 10 anos, com 2 anos de carência 
inclusos, taxa de juros de IPCA + 6,5% 
por ano, além de financiar até R$ 20 mi-
lhões para empresas com faturamento 
de anual de R$ 300 milhões.

Para apoiar startups, também foi cria-
do o Programa de Aceleração - BRDE 
Labs, que tem como objetivo fazer com 
que esse modelo de empresa entre 
em contato direto com seus clientes. 
O projeto, desenvolvido em parceria 
com a PUC, é destinado a iniciativas 
do agronegócio e agrotechs. A ideia é 
gerar negócios por meio da tecnologia 
e inovação, mindset empreendedor e 
agilidade em mudar.

O Sul conta hoje com opções eficien-
tes de financiamento para projetos de 
inovação, o que contribui para que a 
região construa um tecido empresarial 
cada vez mais consistente. Esse é um 
caminho viável para que os projetos 
se tornem aplicáveis e a inovação 
passe a ser um motor que impulsione 
o mercado. Mais do que programas de 
financiamento, o fomento à inovação 
prioriza o desenvolvimento das em-
presas, gera empregos, potencializa 
a produtividade e a competitividade 
para um crescimento sustentável da 
região Sul.

(*) É Gerente Regional do FI Group, consultoria 
especializada na gestão de incentivos fiscais e 

financiamento à Pesquisa & Desenvolvimento (P&D).

Não é segredo que o investimento em inovação é um dos pilares mais importantes para manter a 
competitividade das empresas

consultorias externas, laboratórios, 
protótipos e até mesmo o marketing, 
são algumas das frentes contempladas 
nesta linha. Para ter acesso ao benefício, 
a empresa pode ter mais de um projeto 
por ano, porém dever seguir algumas 
regras, como o prazo máximo de até 8 
anos, incluídos os 2 anos de carência, 
além da taxa de juros TJLP + 1,072%, de 
acordo com o porte do grupo. Além dos 
limites mínimo de R$ 300 mil e máximo 
para R$ 10 milhões para financiamento.

Outra linha de financiamento que vem 
sendo bastante utilizada na região Sul é 
o InovaCred Conecta, criada com o in-
tuito de fomentar as ICTs – Instituições 
de Ciência e Tecnologia. Diferencia-se 
do InovaCred com o valor mínimo gasto 
em produtos e serviços de ICTs prove-
nientes do Brasil, que deve ser de 15%. 
Entre os benefícios desta linha estão o 
prazo máximo de 11 anos e 3 de carên-
cia, desconto de 1% na taxa de juros por 
ano, além de não precisar emitir uma 
linha de crédito e o financiamento ser 
100% realizado pelo fiador. Os limites 
são os mesmos, porém é permitido o 
apoio a empresas de qualquer porte, 
enquanto que no modelo tradicional 
a corporação precisar faturar R$ 90 
milhões por ano e projetos de inovação 
com financiamento de até R$ 5 milhões.

A terceira frente é o InovaCred Ex-
presso. Apesar da similaridade com 
o InovaCred, esta linha é voltada aos 
gastos rotineiros ou complementares 
do escopo de inovação. O projeto não 
precisa necessariamente comprovar 
uma ideia de inovação em si. A linha 
Expresso funciona como um esforço de 
pesquisa e um gasto de uma empresa 
que já tem um histórico inovador. Tem 
como foco microempresas, sendo o 
prazo máximo de 4 anos com 1 de ca-
rência, além dos limites de no mínimo 
R$ 300 mil até R$ 2 milhões.

Por fim, o InovaCred 4.0 foi desenvol-
vido para contribuir com o processo de 
transformação digital e 4.0 das empresas. 
Mesmo sendo mais direcionado às indús-
trias, todos os setores estão aptos para 
utilizar o recurso. Algumas das tecnolo-
gias envolvidas nessa frente são: Internet 

News@TI 

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da 
UFSCar recebe inscrições até dia 29

@O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições 

abertas até o dia 29 de novembro para ingresso no curso de mestrado 
regular, com início previsto para o primeiro semestre de 2021. O Pro-
grama oferece três linhas de pesquisa: Processamento Digital de Sinais 
(sublinhas - Processamento de Sinais Biomédicos, Processamento de 
Sinais para Sistemas Mecatrônicos e Visão Computacional); Fotônica 
- Materiais e Dispositivos (sublinha - Dispositivos aplicados à Fotônica 
e Optoeletrônica); e Smart Grids (sublinhas - Planejamento, Análise 
e Operação, e Eletrônica de Potência e Processamento de Energia). 
Podem participar do processo seletivo portadores de diploma no Ensino 
Superior ou, provisoriamente, de certificado ou documento equivalente. 
Toda a documentação para a inscrição prevista no edital, publicado no 
site do PPGEE (em www.ppgee.ufscar.br), deverá ser enviada ao e-mail 
ppgee@ufscar.br, dentro do prazo e com assunto "Inscrição no Edital 
PPGEE/UFSCar n. 002/2020". O processo seletivo terá duas etapas, 
sendo a primeira a análise do currículo e do histórico escolar, de caráter 
classificatório e eliminatório; e a segunda uma entrevista estruturada 

com os aprovados na etapa anterior, também de caráter classificatório 
e eliminatório. Mais informações podem ser obtidas no site do PPGEE.

Softex firma acordo de cooperação técnica 
com Microsoft

@A Softex será responsável pela gestão dos cursos de capacitação 
tecnológica da Escola do Trabalhador 4.0, programa desenvolvido 

pelo Ministério da Economia. A iniciativa faz parte do Microsoft Mais 
Brasil, formado por um conjunto de ações de uma das maiores em-
presas do mundo em valor de mercado voltadas ao desenvolvimento 
econômico e à geração de emprego no Brasil. O projeto Escola do 
Trabalhador 4.0, uma plataforma de ensino remoto desenvolvida pela 
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 
do Ministério da Economia (SEPEC/ME) em parceria com a Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),  inclui cursos da 
Microsoft por meio da ferramenta Microsoft Community Training e será 
implementada em parceria com a  Softex com o objetivo de capacitar 
aproximadamente 5,5 milhões de jovens e adultos de todo o país até 
2023 (www.softex.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Foto de Startup Stock Photos no Pexels

OpiniãO
Uma Biblioteca de Alexandria 

em cada smartphone 

Por séculos o 
repositório mais 
importante dos escritos 
da Antiguidade 
foi a Biblioteca de 
Alexandria. 

Situada ao norte do Egi-
to, a instalação tinha 
como objetivos salva-

guardar um imenso acervo 
de papiros e livros, incenti-
var o espírito investigativo 
de cientistas e literatos, além 
de preservar a memória cul-
tural da Europa e do norte 
africano para as civilizações 
futuras. Nesse contexto, a 
obra escrita era um item 
absurdamente valioso. Os 
papiros e livros eram pro-
tegidos como "relíquias" do 
conhecimento humano, e 
as bibliotecas eram lugares 
raros em que sábios, filóso-
fos, cientistas e curiosos iam 
para ler e, posteriormente, 
tentar reproduzir o conhe-
cimento aprendido para 
outros grupos. 

O conhecimento concen-
trado em livros de papel se 
repete ao longo da história. 
Porém, nos últimos 100 anos 
- e mais de 2 mil depois da 
Biblioteca de Alexandria, os 
recursos audiovisuais atuam 
lado a lado com as mídias 
físicas e tradicionais como 
jornais, permitindo que o 
conhecimento popular e, em 
certa medida o acadêmico, 
ganhe escala. No entanto, 
essas tecnologias não sig-
nificam a universalização 
do conhecimento, vistas 
as limitações de acesso aos 
dispositivos físicos de acesso 
por boa parte da população. 

A realidade foi severamen-
te alterada com a chegada 
da internet e de disposi-
tivos móveis de consumo 
de informação. As telas e 
caixas de som dos aparelhos 
permitem que milhões de 
seres humanos acessem uma 
rede aberta, populada de 
informações, com provedo-
res de conteúdos gratuitos. 
O foco na experiência, no 
engajamento, na captura da 
atenção do consumidor da 
informação e na competição 
global pelos usuários fez com 
que plataformas e dispositi-
vos fossem ficando cada vez 
mais acessíveis, plurais e 
diversificados, gerando uma 
explosão de consumo digital 
de conhecimento. 

Por que ir à Biblioteca 
de Alexandria se eu posso 
acessar Alexandria.com? A 
reflexão é simplista e esbarra 
em diversas questões no ca-
minho: a tradição do material 
impresso, o conforto da leitu-
ra, a qualidade do conteúdo, 
a pluralidade de fontes, a fal-
ta de curadoria, a dispersão 
do leitor com tantas opções 
e pouco foco, a inexistência 
de orientação - sem tutoria, 
sem mestre, sem professor 
-, todas devidamente ma-
peadas, discutidas e postas 
como problemas para essa 
nova biblioteca global de 
informação que surgiu nos 
últimos 30 anos. 

No entanto, é inegável 
que podemos resolver qua-
se todos esses problemas 
e aproveitar o máximo de 
uma "virtualização do co-
nhecimento e da leitura" 
em plataformas desenhadas 
para isso. O conceito de 
biblioteca digital foi um dos 

primeiros a ser discutido 
nessa nova era da informa-
ção em nuvem e continua 
em constante processo de 
melhoria. São atualizações 
de acervo, oferta de expe-
riência ao usuário como 
funções de marcação, des-
taque, compartilhamento, 
avaliação e gamificação, 
como incrementos nas fun-
cionalidades de segurança, 
na curadoria ou na relação 
entre o leitor e o livro. 

O texto virou vídeo, áudio, 
animação, se transformou em 
experiência avaliativa e em 
acervo pessoal imaterial, com 
portabilidade quase plena, 
atualização constante e aces-
so instantâneo. A tecnologia 
permitiu uma Biblioteca de 
Alexandria no bolso de cada 
ser humano. A resistência aos 
acervos digitais é complexa 
e envolve discussões mais 
emocionais do que racionais. 
Mas, obviamente as gerações 
mais recentes e mesmo as 
pessoas que ainda têm na 
biblioteca física um sonho de 
consumo refletem dia após 
dia sobre o impacto, abran-
gência e capilaridade que 
bibliotecas digitais podem ter 
para a humanidade, especial-
mente para as comunidades 
menos favorecidas. 

A mudança de mentalidade 
no consumo da informação 
através de plataformas digi-
tais de conhecimento (vamos 
separar aqui das plataformas 
digitais de aprendizagem) 
requer muita integração 
com práticas historicamente 
consolidadas na sociedade, 
nas famílias, na própria 
instituição educacional. Por 
enquanto, nos parece que o 
"conhecimento em nuvem" 
ainda não foi integrado à uma 
"sociedade em nuvem", a não 
ser em mídias e redes sociais 
que conseguiram fazer isso 
muito bem, deixando a aca-
demia para trás. 

E isso tem gerado uma 
onda de "negação da ci-
ência", de "pós-verdades" 
como nunca visto antes na 
história humana. Nos pare-
ce absolutamente urgente e 
necessário a popularização e 
pluralização da informação 
científica, curada, orienta-
da, aberta e qualificada para 
que a população, que hoje já 
tem os meios também tenha 
conteúdos necessários ao 
desenvolvimento pessoal, 
profissional e social. E 
que os sujeitos historica-
mente responsáveis pela 
produção e divulgação do 
conhecimento entendam 
esse momento e abracem 
uma mudança de mentali-
dade, permitindo a todos o 
acesso e entendimento do 
conhecimento produzido, 
para que "o sono da razão" 
não produza monstros. 

Acreditamos plenamente 
nesse ideal e estamos en-
gajados na ação contínua 
de prover conteúdo e plata-
formas de popularização do 
conhecimento com todos 
os requisitos para garantir a 
contínua aprendizagem das 
sociedades através de solu-
ções engajadoras, plurais, 
democráticas e de qualidade, 
sem restrições ao conheci-
mento acadêmico e possíveis 
de serem acessadas por to-
dos, em qualquer dispositivo. 
Alexandria é aqui. 

(*) - É vice-presidente de Produtos 
para América Latina da Pearson. 

Juliano Costa (*)
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D - Futuro da Beleza
O Grupo Boticário abriu inscrições para o GB Ventures, programa de 
aceleração de startups que tenham soluções para otimizar processos 
e reinventar a indústria da beleza. Serão selecionadas startups de 
base tecnológica em fase inicial, mas que já tenham suas soluções 
sendo testadas no mercado. O evento vai propor três desafios para 
os quais as candidatas devem apresentar suas soluções: beautytech 
(que podem ser desde tecnologia de skin care, produtos customizá-
veis, até embalagens sustentáveis, entre outros); retailtech (soluções 
de canais de venda, omnichannel, social commerce, processos de 
crédito, antifraude, entre outros); e trendsetter (novos serviços, 
inteligência artificial adaptada para experiências sensoriais ou ideias 
que ressignifiquem e que tragam disrupção para o mundo da beleza). 
Inscrições: (www.gbventures.com.br). 

E - Programa de Trainee
A BRF está com inscrições abertas para o Programa de Trainee Supply 
2021, com 44 vagas para profissionais recém-formados de diversas áreas. 
As oportunidades são para trabalhar em Santa Catarina. O processo será 
conduzido de forma totalmente digital e a distância. A remuneração é 
de R$ 6,5 mil. Os interessados devem ter concluído a graduação entre 
julho de 2018 e julho de 2020, além de disponibilidade para mudanças 
de cidade ou estado e viagens constantes. As vagas são para as áreas 
de indústria, agropecuária, garantia de qualidade e laboratório. Serão 
aceitos estudantes dos cursos de bacharelado ou tecnólogo de agronomia, 
engenharias (diversas especializações), medicina veterinária, zootecnia, 
biologia, química, farmácia, administração e economia, entre outros. 
Inscrições: (www.brf.com/talentos). 

F - Mentoria e Dinheiro
Expandir os negócios, melhorar a gestão financeira e ingressar no 
mundo digital são alguns dos motivos que já levaram mais de 400 em-
preendedores a se inscreverem no Desafio Serasa Experian para Micro 
e Pequenas Empresas. Serão escolhidos 20 projetos e cada um terá R$ 
25 mil para investir na sua ideia. A maior parte (38%) deseja usar os 
recursos da premiação para ampliar o empreendimento. Já 32% querem 
adaptar seus negócios nos âmbitos digital, ambiental, comercial ou na 
forma de trabalho. Outros 24% querem melhorar processos, aprimorar 
as operações, logística ou a qualidade dos produtos e 6% investirão no 
treinamento de seus funcionários. O prêmio também vai ajudar a gerar 
novos postos de trabalho no país: 65% dos participantes inscritos afirma-
ram que vão contratar mais pessoas, caso vençam o Desafio. Inscrições 
pelo site (desafioserasaexperian.com.br). 

A - Classificação Máxima 
A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV foi 
reconhecida como uma das três melhores instituições da América 
Latina pela Eduniversal 2020, sendo a única escola brasileira a receber 
a classificação máxima: 5 Palmes Of Excellence- Universal Business 
School With Strong Global Influence. A Escola conta com mais de uma 
centena de parceiros ao redor do mundo e uma série de acordos de 
dupla titulação em diversos níveis. Também é uma das 82 das 14 mil 
escolas de negócio do mundo que possuem as três mais importantes 
acreditações internacionais (AACSB, EQUIS e AMBA), a chamada trí-
plice coroa. Com sede em Paris, a Eduniversal é uma agência global de 
classificação, especializada em ensino superior. Saiba mais em: (https://
eduniversal-ranking.com/). 

B - Pesquisa e Inovação 
O Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CEPI) do Instituto Jô 
Clemente, antiga Apae de São Paulo, lança uma série de cursos na 
modalidade de ensino a distância. São cinco cursos voltados ao tema do 
envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, como direitos, 
questões familiares, aspectos clínicos e funcionais, e são voltados a 
profissionais da saúde e de assistência social, entre outros que atuam 
ou desejem atuar com pessoas com deficiência intelectual ou com 
algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor em processo de 
envelhecimento. As temáticas têm sua pertinência num contexto em 
que as pessoas com deficiência intelectual envelhecem precocemente 
e têm sua expectativa de vida aumentada a cada década. Com isso, a 
necessidade de profissionais qualificados para atender essa população 
é crescente. Mais informações: (www.ijc.org.br). 

C - Show Especial
A preparação para o Natal do Bradesco está a todo vapor. Em 2020, para 
atender às normas de distanciamento social que ainda estão vigentes 
em Curitiba, o evento presencial foi substituído por um show especial 
com a participação das cantoras Zizi e Luiza Possi, em celebração aos 
30 anos do Natal do Palácio Avenida, um dos mais tradicionais espetá-
culos do país. Zizi e Luiza estarão acompanhadas da atriz Erika Januza, 
que será a mestre de cerimônia, e de uma orquestra formada por 20 
músicos independentes do cenário artístico de Curitiba (12 cordas, 
6 sopros, 1 percussão, 1 pianista). A condução será do maestro Luis 
Gustavo Petri. Com o tema “A Grande História de Natal”, o tributo 
será gravado no terraço do Palácio Avenida e então transmitido no 
dia 19 de dezembro no site (www.nataldopalacioavenida.com.br) e 
no YouTube do Bradesco.  

G - Mercado da Longevidade 
A FGV lança o curso de Formação Executiva em Mercado da Longevidade, 
pioneiro em formar pessoas para atender às necessidades da população 
de idosos, com professores especializados no mercado maduro, desde 
pesquisadores a consultores. Os consumidores do futuro não são da 
geração dos millennials, são os maduros. A pirâmide etária já se inverteu, 
e para atender a esse público, precisa-se entender e respeitar as suas 
especificidades. O curso é voltado para profissionais de comunicação, 
publicidade, marketing, business intelligence, RH, gestão comercial, 
empreendedores, empresários de saúde (estética, fitness e bem-estar), 
consultores e pesquisadores, desde analista a diretores. Mais informações 
em (https://educacao-executiva.fgv.br/sp/sao-paulo).

H -  Educação Financeira
Vem aí, entre os próximos dias 23 e 29, a Semana Nacional de Educação 
Financeira, uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira para 
promover ações educativas aos empreendedores e à população em geral. 
O tema é “Resiliência financeira: como atravessar a crise?”. A programação 
do evento conta com a participação do Sebrae na realização de painéis para 
discutir temas de práticas financeiras, relacionadas aos micro e pequenos 
negócios. Objetiva proporcionar conhecimento sobre educação financeira, 
securitária, previdenciária e fiscal no país. Os assuntos: “O Capital Empre-
endedor é uma alternativa viável para mim?”; “Pix – Receba os pagamentos 
em segundos e melhore seu fluxo de caixa”. As inscrições são gratuitas em 
(https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/semanaenef).

I - Marco Histórico
O Poupatempo de Itaquera está comemorando  20 anos de atendimento 
à população. Desde que foi inaugurado, o posto já prestou mais de 62 
milhões de serviços públicos, com cerca de 500 mil só neste ano. Realiza, 
diariamente, uma média de 1.800 serviços. Entre os mais procurados, 
estão RG, CNH e CRV, respectivamente. Essa comemoração se deve à 
excelência em atendimento, ao padrão de qualidade dos serviços e à 
proximidade real e humana entre funcionários e cidadãos. Não é à toa 
que o posto de Itaquera é considerado um pavilhão da cidadania. Já 
são mais de 90 opções disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.
br). Com navegação intuitiva e poucos cliques, é possível solicitar os 
serviços através dos canais digitais com praticidade e comodidade, sem 
a necessidade de sair de casa. 

J - Livros na Black
No próximo dia 27, sexta-feira, a Editora Colli Books trará descontos 
atraentes com promoções que abrangem toda sua coleção de títulos da 
categoria infantojuvenil com 65% de desconto. Os livros apresentam 
assuntos que abordam de maneira lúdica temas importantes, como: 
preservação do meio ambiente, bullying, racismo, generosidade e soli-
dariedade. Segundo a diretora da editora, Isa Colli, é sempre importante 
buscar formas de incentivo à leitura, além de fomentar o setor literário. 
“Essa é nossa primeira Black Friday e estamos otimistas com a data. 
Nossos livros são uma ótima forma de entreter os pequenos e até mesmo 
aproveitar para garantir o presente de Natal, que já está chegando, com 
bons preços”. Outras informações em: (https://www.collibooks.com/).

Onde perdemos o rumo?

Deve ter sido lá atrás, 
quando éramos 
acostumados com a 
escravidão

Foram mais de trezentos 
anos, no campo e na ci-
dade, em todas as regiões 

do país, a presença dos negros 
escravizados, trabalhando, pro-
duzindo, carregando, limpando, 
cabeça baixa, sem reclamar 
para o dono não ser obrigado a 
castigar. Foi nesse tempo, aliás, 
que um conceito muito torto de 
“bondade”, “generosidade” foi 
se formando. 

A pessoa que sofria com o 
sofrimento dos escravos, a 
pessoa que evitava castigá-los, 
a pessoa que lamentava o 
estado de coisas enquanto a 
escrava tirava as xícaras do 
chá da tarde. E então, quando 
os negros e negras tentavam 
fugir ou mesmo diante de uma 
malcriação, vinha a desilusão: 
“tanto que se fez por eles e elas, 
serviu de quê? O mundo era 
mesmo injusto”, lamentavam 
as tristonhas sinhás.

Ou então deve ter sido quan-
do acabou a escravidão e logo, 
quase imediatamente, quise-
mos apagar esse assunto. O hino 
da República, composto apenas 
um ano depois da Lei Áurea, 
já dizia: “Nós nem cremos que 
escravos outrora/ Tenha havido 
em tão nobre País”. E os novos 
tempos vão bradar: “Esqueçam 
essa história, pra que ficar repi-
sando esse assunto, já passou, 
o que será que querem agora, 
reviver essas coisas, pra gerar 
revanchismo, vingança?” 

Mas acontece que se a condi-
ção jurídica foi, de fato, elimi-
nada, os efeitos econômicos e 
sociais permaneceram pratica-
mente intactos. Nem é preciso 
lembrar:  todos nós sabemos 
disso. Os números estão aí para 
dizer: todos os índices de ascen-
são social e qualidade de vida 
são negativos para os negros; 
todos os índices de violência, 
morte, pobreza, doença, falta de 
moradia, população carcerária 
são positivos para os negros. 

Só nos anos 90, ou seja, há 30 
anos, agiu-se institucionalmen-
te para começar a reverter esse 
cenário, com a política de cotas. 
E logo a ladainha se fez ouvir: 
“como assim, cotas? Então 
agora querem ser diferentes, 
ter vantagens?” 

E recentemente, quando 
uma empresa privada criou um 
programa de treinamento ex-
clusivo para negros e negras, 
porque descobriu que tinha 
mais de 50% de funcionários 

pretos e pardos mas só 16% em 
cargos de gerência, a gritaria 
voltou com força e ouvimos 
o que parecia irreal, risível: 
“racismo”, disseram os críticos 
do programa.

Deve ter sido então quando 
colocamos nossos filhos na 
escola e não havia nenhum 
professor negro; deve ter sido 
então quando entramos no res-
taurante chique para comemo-
rar o aniversário de casamento 
e não havia nenhum negro 
no salão; deve ter sido então 
quando fomos a vida inteira em 
médicos particulares e nenhum 
deles era negro. Deve ter sido 
quando nunca reparamos nisso. 
Em algum momento perdemos 
o rumo. 

Em 1823, José Bonifácio, o 
patriarca da Independência, já 
dizia: “A sociedade civil tem por 
base primeiro a justica e, por 
fim principal, a felicidade dos 
homens; mas que justica tem um 
homem para roubar a liberdade 
de outro homem, e o que é pior, 
dos filhos deste homem, e dos fi-
lhos destes filhos?”. Já estava lá, 
no início do país independente, 
a liberdade e a igualdade como 
fundamentos da felicidade dos 
brasileiros. Faltava apenas 
combinar com os fazendeiros, 
com os traficantes e com os 
comerciantes. 

E os “direitos” deles, como 
ficaria? José Bonifácio não pen-
sou nos seus “companheiros”? 
Afinal, sem escravos, como 
tocar os negócios? E quando, 
nos anos 30, começam os negros 
a pegar em armas, na Bahia, no 
Pará, no Maranhão, o Estado 
não demora e vai fixando suas 
diretrizes e seu perfil mais aca-
bado: que a nação seja lembrada 
apenas nos hinos e nas comemo-
rações. Os privilégios deveriam 
ser sinônimos de direitos. 

E os negros e pobres, ao 
tentar romper a bruta cerca 
que os separava de uma vida 
digna, eram os fora-da-lei. Que 
fossem obrigados a respeitá-la. 
E de lá pra cá, com paciência, 
resiliência e muita submissão, 
alguns desses negros e pobres 
foram cooptados aos níveis in-
termediários e até mesmo um ou 
outro ganhou passe de entrada 
nos salões federais. Para provar 
que basta “fazer tudo certinho”. 
Não dá é pra virar uma balbúrdia 
e por em risco os direitos das 
pessoas de bem.

Onde perdemos o rumo? Em 
lugar nenhum. O rumo sempre 
foi esse. 

(*) - É doutor em Educação Histórica 
e professor no Curso Positivo 

(danielmedeiros.articulista@gmail.com).

Daniel Medeiros (*)

O montante representa 
uma queda de 44% 
em comparação ao 

mesmo período do ano pas-
sado, mostra levantamento 
da FecomercioSP. Só em 
setembro, o faturamento das 
empresas do setor (R$ 8,6 
bilhões) foi 37,6% menor do 
que o mesmo mês de 2019 
– o que significa um rombo 
de R$ 5,2 bilhões. É o pior 
resultado do turismo para 
setembro desde o início da 
série histórica, em 2011.

O mais preocupante para 
a FecomercioSP é que, ao 
contrário de setores como o 
comércio e os serviços, em 
recuperação desde o início 
do segundo semestre, o tu-
rismo não apresenta sinais 
de retomada. Até por isso 
a necessidade, segundo a 
Federação, de uma expansão 
da oferta de crédito para as 
empresas do setor, princi-
palmente por meio de ajuda 

A retração do turismo foi encabeçada pelo setor de 
transporte aéreo.
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A Advocacia-Geral da 
União (AGU), o Ministério 
Público Federal (MPF) 
e o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
firmaram acordo para 
dar fim às filas de espera 
por benefícios previden-
ciários. Entre as medidas 
previstas está a adoção 
de prazos para a análise 
dos pedidos feitos pelos 
segurados. No caso de 
auxílio-doença, a análise 
da solicitação será de até 
45 dias. Para a pensão por 
morte, o prazo será de 60 
dias; e para salário-mater-
nidade, até 30 dias.

O acordo prevê também 
o compromisso da União 
em realizar as perícias 
médicas necessárias ao 
reconhecimento inicial de 
direitos previdenciários e 
assistenciais no prazo de 
até 45 dias após o agenda-
mento – mesmo prazo dado 
para a avaliação social nos 
benefícios previdenciários 

No caso de auxílio-doença, 
a análise da solicitação será de até 45 dias.
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Ministério melhora 
previsão de queda 
da economia

O Ministério da Economia espe-
ra por queda menor na economia 
este ano. A previsão de recuo do 
PIB passou de 4,7% em setembro 
para os atuais 4,5%, segundo o bo-
letim MacroFiscal, divulgado on-
tem (17), em Brasília. Para 2021, 
a previsão foi mantida em 3,2%. 
“A forte recuperação da indústria 
e varejo foram confirmadas. As 
pesquisas mensais do IBGE para 
estes setores mostraram que o 
crescimento no terceiro trimestre 
de 2020 superou a taxa de 20%, 
apontando que a indústria e o 
varejo ampliado recuperaram os 
níveis do começo do ano. 

O setor de serviços também 
apresentou bom desempenho 
após a forte retração no segundo 
trimestre de 2020, no entanto, 
vale destacar que a produção dos 
serviços está bem aquém ao nível 
de fevereiro deste ano”, disse o 
governo. A projeção de taxa de 
inflação para 2020 é de 3,13%. 
Em setembro, a previsão estava 
em 1,83%

Novamente, o principal respon-
sável pela elevação da projeção 
é o preço dos alimentos. A taxa 
acumulada em 12 meses do grupo 
Alimentação no Domicílio, após 
atingir um valor mínimo de 5,06% 
em março, acelerou até alcançar 
18,41% em outubro (ABr).

Prejuízos do turismo na 
pandemia já somam R$ 41,6 bi

Entre os meses de março e setembro, o turismo nacional perdeu R$ 41,6 bilhões em faturamento

de 2019, mas já registram 
dias com a totalidade dos 
veículos alugados em alguns 
fins de semana.

Apesar das regras ainda 
vigentes do isolamento so-
cial e do temor de muitas 
pessoas em investir em 
viagens neste momento, o 
futuro próximo pode ser 
promissor. Dados de outra 
pesquisa da FecomercioSP 
apontam que quase um terço 
das pessoas (31%) querem 
viajar depois que a pandemia 
acabar – o que indica uma 
demanda reprimida à espera 
de condições para se realizar. 
Por isso, é importante que os 
empresários mantenham os 
canais digitais ativos desde 
já, não apenas para ofertar 
pacotes e destinos, mas 
também para os que clientes 
tenham uma comunicação 
clara dos novos protocolos 
de segurança do turismo (AI/
FecomercioSP).

de programas do governo. 
A retração do turismo em 
setembro foi encabeçada 
pelo setor de transporte 
aéreo, que faturou 64,6% 
a menos do que no mesmo 
mês de 2019. 

Apesar do número ex-
pressivo, ele fornece algum 
otimismo, já que teve quedas 
maiores em agosto (68,8%) 
e julho (78,1%). Isso se ex-
plica não apenas pela baixa 

demanda, mas pela redução 
da oferta em 54,5% dos as-
sentos no período, segundo 
a Anac. Na mesma linha, 
caíram drasticamente os 
faturamentos dos agentes 
de hospedagem e alimen-
tação (-37,3%) e de ativi-
dades culturais, esportivas 
e recreativas (-24,4%). As 
locadoras de carros perde-
ram 14,8% do faturamento 
em comparação a setembro 

INSS, AGU e MPF firmam acordo para 
acabar com filas por benefícios

e assistenciais em que a 
aferição da deficiência for 
requisito à concessão do 
benefício. 

De acordo com a AGU, 
esses limites serão ampliados 
para 90 dias nas unidades 
da perícia médica federal, 
classificadas como de “difícil 
provimento” – para as quais 
se exige o deslocamento 
de servidores de outras 
unidades para o auxílio no 
atendimento. Também es-
tão previstos prazos para o 
cumprimento de decisões 

judiciais favoráveis à con-
cessão de benefícios, que 
devem ser considerados a 
partir da intimação do INSS. 

Caso o acordo seja des-
cumprido, o INSS será 
obrigado a analisar o reque-
rimento administrativo no 
prazo de 10 dias,  por meio 
da Central Unificada de 
Cumprimento Emergencial 
de Prazos. Segundo a AGU, 
com a implementação do 
acordo ficam suspensas as 
ações judiciais em tramita-
ção no STF (ABr).
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Black Friday 
já passou e muitas 

empresas nem viram

A Black Friday é data 
mais esperada pelos 
consumidores e também 
pelo comércio eletrônico

Neste ano, o evento promete 
resultados bem positivos 
para o setor varejista, es-

pecialmente para as lojas virtuais. 
Levantamento da Ebit Nielsen, 
empresa de medição e análise de 
dados, aponta que a performance 
das vendas pelo e-commerce deve 
crescer 38% comparado ao ano 
anterior. A sinalização positiva é 
efeito direto da pandemia, que 
trouxe grandes transformações 
e obrigou o consumidor a criar 
novos hábitos de consumo. 

Em 2020, diversas pessoas 
terão sua primeira experiência de 
compra na Black Friday. Portanto, 
trata-se de uma ótima oportuni-
dade para o comércio eletrônico 
conquistar e fidelizar novos clien-
tes. Porém, para garantir uma boa 
performance no evento, é preciso 
entender os erros e acertos mais 
cometidos pelos negócios digitais 
nos últimos anos. Com isso, é 
possível se preparar de maneira 
adequada, atendendo aos clientes 
com qualidade e, assim, garantir 
bons resultados. Em relação aos 
erros, costuma ser fatal a ausência 
de um planejamento promocional 
eficiente.

Muitos líderes digitais erram 
no timing, oferecendo descontos 
muito antes do evento, o que aca-
ba não impressionando os consu-
midores. Também existem casos 
em que o e-commerce oferece a 
promoção apenas na própria data 
e acaba tirando totalmente o foco 
da compra. Outro ponto que me-
rece atenção é a implantação de 
uma estratégia de omnichannel, 
tendência do varejo responsável 
por integrar a venda e o atendi-
mento entre lojas físicas, virtuais 
e consumidores. 

Caso não seja realizado, esse 
erro pode gerar conflitos em todos 
os canais do comércio eletrônico, 
seja ele com os descontos que 
não correspondem aos mesmos 
que na comunicação aplicada ou 
em casos de marcas que possuem 
lojas físicas e online. Ainda sobre 
os erros, é importante salientar 
sobre as ações de descontos di-
ferenciadas que algumas grandes 
indústrias/marcas costumam rea-
lizar na Black Friday. Por exemplo, 
existem players que colocam os 
preços de seus produtos mais 
altos no site oficial do que no 
e-commerce de alguns varejistas 

que os representam. 
Essa prática não é recomenda-

da e pode trazer má impressão 
aos consumidores, que poderão 
interpretar como descontos 
falsos. É importante ficar atento 
com a infraestrutura e tecnologia, 
programando  antecipadamente, 
o cut-off do desenvolvimento do 
site em um período de pelo menos 
15 dias antes da Black Friday, 
também com antecedência, fa-
zer o SEO e todas as features e 
funcionalidades para garantir um 
bom desempenho. 

Nada de deixar para a última 
hora o desenvolvimento de 
campanhas, é necessário um 
planejamento antecipado de no 
mínimo três meses. Ao falar sobre 
os preços, o segredo do sucesso 
é oferecer descontos agressivos, 
já que o conceito da Black Friday 
é justamente esse. Não adianta 
disponibilizar descontos simbóli-
cos. As ofertas devem ser justas e 
atrativas, tanto para o consumidor 
quanto para o negócio digital. 

Por isso, é necessário um plane-
jamento com estudos de valores, 
estoque, transporte, logística e 
todos os aspectos que envolvem 
a venda e o pós-venda, para assim, 
aplicar o desconto ideal. A Black 
Friday é uma ótima oportunida-
de para transmitir mensagens 
ao consumidor e entender mais 
sobre o público-alvo da marca. 
Nessa época, as pessoas estão 
esperando novidades e, por isso, 
é interessante montar uma régua 
com uma jornada de comunicação 
até o evento. 

Ativar os clientes ao longo do 
tempo, criar um processo de 
conversa junto aos consumidores, 
para assim, entender quais as ex-
pectativas deles. Lembrando que 
é necessário sempre ser claro e ob-
jetivo nessas comunicações. Por 
fim, oferecer uma boa experiência 
de compra é imprescindível, ainda 
mais em época de Black Friday. 
Quando o negócio digital atende 
todas as expectativas do consu-
midor, a marca acaba fidelizando 
um cliente que certamente pode 
realizar novas compras. 

A boa impressão tem que 
acontecer em todas as etapas da 
compra e no pós-venda. Só assim 
o cliente sairá satisfeito e terá mais 
chances de ser fidelizado.

(*) - É CEO e fundador da Enext, 
consultoria especializada em comércio 

eletrônico do grupo WPP. Mestre em 
administração de empresas pelo Insper, 
é autor dos livros Comércio Eletrônico: 

Melhores Práticas do Mercado 
Brasileiro e Líderes Digitais. 

Gabriel Lima (*)
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PARCERIA

Você sabe o que é psoríase? Se não 
sabe, você faz parte de um grupo de 
mais de 90% da população brasileira. 
De acordo com pesquisa do Datafolha, 
apenas 6% dos brasileiros identificam 
corretamente a doença quando é apre-
sentada uma imagens de lesões provo-
cadas por ela. A maioria das pessoas, ao 
ver imagens de uma pele acometida pela 
doença, acredita se tratar de algum tipo 
de alergia, câncer de pele, hanseníase 
ou micose.

“O desconhecimento facilita ainda 
a disseminação de inverdades sobre 
a psoríase, o que pode atrasar o diag-
nóstico e o tratamento adequado”, diz 
o dermatologista e professor Paulo 
Oldani. A psoríase é uma doença crô-
nica que provoca lesões avermelhadas 
e descamativas na pele. Sua causa é 
desconhecida mas, de acordo com a 
Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD), pode estar relacionada ao sistema 
imunológico, às interações com o meio 
ambiente e à suscetibilidade genética. 
A doença aparece mais comumente no 
couro cabeludo, cotovelos e joelhos.

Apesar de não ser contagiosa, os 
portadores de psoríase sofrem com 
preconceito e afastamento social. “O 
preconceito e estigma contra a doença 

A psoríase é uma doença crônica 
que provoca lesões avermelhadas e 

descamativas na pele.

fo
lh

ap
e.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

O sistema substitui transações em DOC e TED e está disponível 
24 horas nos sete dias da semana.
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A demanda e a exigên-
cia dos consumido-
res por soluções de 

pagamentos mais simples, 
rápidas e seguras são fortes 
impulsionadores para o setor 
sempre se reinventar. A últi-
ma novidade é o PIX, sistema 
de pagamento instantâneo 
desenvolvido pelo Banco 
Central. O sistema substitui 
transações em DOC e TED e 
está disponível 24 horas nos 
sete dias da semana. 

Para Claudio Felisoni de 
Angelo, presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Mercado de Con-
sumo ( Ibevar), a implemen-
tação exige que os varejistas 
de adaptem para atender 
melhor seus clientes em um 
mercado cada vez mais com-
petitivo. “O PIX é visto com 
bons olhos pelo setor, mas 
será necessário adequar as 
formas de pagamento e até 

Especialista avalia as vantagens 
do PIX para o varejo

O dinamismo do varejo permite que ele se adapte e utilize novas tecnologias e sistemas a seu favor
de cartões e transferências 
bancárias convencionais. O 
modelo também deve pro-
porcionar mais velocidade, 
segurança e conveniência 
para os envolvidos nas tran-
sações. 

Felisoni acredita que uma 
das principais vantagens 
realmente será a economia 
com as taxas para os estabe-
lecimentos. “Hoje, para que 
um pagamento seja realiza-
do, temos o envolvimento 
de diversos participantes, 
como, por exemplo, a ban-
deira do cartão, a empresa 
responsável pela maqui-
ninha e os bancos. O PIX 
funcionará como um atalho 
nesse processo, visto que as 
operações serão realizadas 
de forma instantânea pelo 
smartphone, sem interme-
diação de terceiros”. Outras 
informações: (www.ibevar.
org.br). 

mesmo as relações com os 
clientes e com o dinheiro”, 
comenta o especialista. 

O PIX permitirá que as 
transferências ocorram di-

retamente da conta bancária 
do pagador para a conta do 
recebedor, que pagará ta-
rifas mínimas na operação, 
diferente de maquininhas 

Estudo mostra que mais de 90% da população 
desconhecem a psoríase

ram que seus pacientes não podem ter 
contato com crianças e 62% acham que 
pessoas com a doença não podem se 
expor ao sol.

A pesquisa mostra ainda que o conhe-
cimento sobre psoríase aumenta entre a 
população de maior renda (22% desse 
perfil conhecem a doença), com mais 
anos de estudos (16% entre aqueles com 
ensino superior) e entre os pertencentes 
às classes A/B (13%). Por outro lado, 
esse esclarecimento despenca entre os 
mais jovens (1%), com escolaridade até o 
ensino fundamental (2%), entre a popu-
lação da Região Nordeste (2%), e entre 
os pertencentes às classes D/E (1%).

A psoríase acomete entre 1% e 3% 
da população mundial, de acordo com 
Sociedade Brasileira de Dermatologia. 
Cerca de 30% desses pacientes também 
apresentam, em algum momento de sua 
vida, dor e inflamação nas articulações, 
a chamada artrite psoriásica. A psoríase 
não tem cura, mas existe tratamento 
para controlá-la. Medicamentos de uso 
tópico, de via oral e imunológicos podem 
ser usados. De acordo com a SBD, os 
sintomas aparecem e desaparecem perio-
dicamente, mas o estresse, a ansiedade e 
a falta de sol podem provocar o aumento 
e agravamento da doença (ABr).

podem aumentar o impacto negativo 
psicológico e mental dos pacientes, já 
que, como mostrou o levantamento, 65% 
dos entrevistados pensam que a psoríase 
oferece risco à vida e 49% acreditam que 
é contagiosa, o que é totalmente equivo-
cado”, acrescentou Oldani.

A pesquisa “Psoríase: conhecimento 
entre a população brasileira” expõe o 
preconceito sobre a doença. O trabalho 
revela que 88% dos entrevistados acre-
ditam erroneamente que os portadores 
da psoríase não podem trabalhar na 
preparação de alimentos, 69% afirma-
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Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc.0032702-29.2019.8.26.0100. O Dr. Daniel D'emidio Martins 
Juiz de Direito da 35ºVC do Foro da Capital,  Faz Saber a Ricardo Sacayemura,  CPF Nº 040. 739. 
928-30, RG Nº 012519334, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por  União Social 
Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pag. do valor de R$ 29. 863,0 9, 
no prazo de 15 dias, sob pena de multa e Honorários de 10 %  (art.523, §1º, CPC), podendo 
oferecer impugnação, no prazo de 15 dias. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

Cedro Brasil Comércio de
Produtos Industrializados Ltda.

CNPJ nº 13.074.436/0001-77
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Sócios

Nos termos do artigo 1072 do código civil, ficam os sócios da Cedro Brasil Comércio de Produtos
Industrializados Ltda, convocados a comparecer na assembleia a ser realizada no dia 01/12/2020,
às 9 horas, em primeira convocação, quando a assembleia instalar-se-á com sócios que representem o
mínimo de ¾ do capital social e, no mesmo dia, às 9:30 horas, em segunda convocação, quando
a assembleia instalar-se-á com a presença de representantes de qualquer parte do capital social, no
endereço sede da sociedade situado na Rua Jose Versolato, 101, 12 andar, p v1, São Bernado do
Campo-SP, CEP: 09.750-730, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: 1) mudança do
endereço da sede e estabelecimentos da sociedade, 2) encerramento de estabelecimento da sociedade.
São Bernardo do Campo, 14 de novembro de 2020. Lúcia Helena Tavares - Administrador; Valdemar
Batiston - Administrador.                                                                                                        (14, 17 e 18)

Edital de Intimação prazo de 20 dias. Processo Nº 0002116-46.2020.8.26.0529 A MM. Juíza de 
Direito da 1ªVara Judicial, do Foro de Santana de Parnaíba, Estado de SP, Dra. Natália Assis 
Mascarenhas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Global Laticínios Ltda, CNPJ 14.021.396/0001-68, 
com endereço à Rua Vitoria, 57, Jardim Santa Marta (fazendinha), CEP 06529-200, Santana de 
Parnaiba-SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por edital, 
para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 37.932,37 (planilha de fls. 26/28), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523 e parágrafos). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0008631-32.2020.8.26.0001. O Dr. Ademir Modesto, Juiz 
de Direito da 8ºVC do Foro Regional de Santana/SP,  Faz Saber a Daiany Palhares,  , que nos autos 
de cumprimento de Sentença ajuizado por  União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 5.962,24, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 %. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

Edital de Citação prazo de 30 dias. Processo Nº1000247-79.2017.8.26.0547. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme de Paula 
Nascente Nunes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Aldo Borges Júnior, qualificação ignorada, com 
CPF191.653.728-67,residente e docimiliado na Rua Carlos Augusto Monteiro de Barros, nº 2051- 
bairro Belém, Cidade de Santa Rita do Passa Quatro/SP, que neste Juízo tramita a ação de Monitó 
ria movida por Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, com CNPJ 04.088.208/0001-65, com 
endereço na Rua Minas Bogasian, nº 253-Osasco/SP, objetivando o seguinte: "Receb. da quantia 
de R$ 9.863,03 referente a fatura de nº229272906, com com venc. em 25/04/2016, e fatura de nº 
225524529, com venc. em 28/03/2016, vencidas e não pagas. Considerando que o req. encontra-se 
em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação 
proposta ficando advertido de que terá o prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo de 
trinta (30) dias do presente Edital, para efetuar o pagamento da quantia reclamada, bem como 
honorários advocatícios de cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa ou oferecer embargos. 
Não sendo contestada a ação, o requerido 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 Citação Prazo 20 dias Proc.1001079-20.2019.8.26.0070. A Dr. Maria Esther Chaves   
Gomes, Juíza de direito da 2ªVC do Foro de Batatais/SP. Faz Saber a  Jucilene da Silva Salgado 
Rosa–ME, CNPJ Nº 18.185.318/0001-50 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por  
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$  29.093,60 Referente a fatura de nº 171355634, com vencimento em 26/12/2014,  Fatura de nº 
174756603, com vencimento em 26/01/2015, , vencidas e não pagas. 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.  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 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. Edital de Intimação com o prazo de 20 dias, expedido no 
processo de nº 0046660-48.2020.8.26.0100, na ação de Cumprimento de Sentença ao qual Daniel 
Ordini Paixão (CPF, 264.342.038-10) e Eduardo Ordini Paixão (CPF, 337.633.988-05) movem em 
face de Leiva Firmino de Andrade (CPF,059.157.838-72). O MM. Juiz de Direito da 30ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc., 
Faz  Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente 
a: Leiva Firmino de Andrade (CPF,059.157.838-72) e como não é encontrado, expediu-se o 
presente edital com prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado e afixado na forma da Lei . Por 
meio do qual fica Intimado ao cumprimento da sentença (20/10/2020) e nos termos seguintes: 
INTIMO o devedor por edital, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado por 
edital (05/2016), na forma do art. 256 da mesma lei e considerado revel na fase de conhecimento, 
a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. prazo este a 
fluir após o prazo do presente edital acima, sendo o valor do débito de R$ 257.250,00 (Duzentos e 
cinqüenta e sete mil e duzentos e cinqüenta reais desde 05/08/2008), e ciente de que, nos termos 
da decisão findo o prazo de 15 (quinze) dias fixado, haverá multa e honorários de advogado, 
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor expedição de mandado de 
penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, 
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da Lei 

O 13º salário é um 
direito garantido a 
todo trabalhador de 
carteira assinada, 
inclusive o doméstico

Para receber, o empre-
gado precisa ter 15 
dias trabalhados no 

mês, de carteira assinada. 
O pagamento do 13º salá-
rio pode ser feito em duas 
parcelas ou de maneira 
integral, por isso o empre-
gador precisa ficar atento 
para não perder os prazos 
e pagar multa.

Caso opte por pagar em 
duas parcelas, o emprega-
dor deverá pagar a primeira 
parcela em 30 de novem-
bro e a segunda, dia 20 de 
dezembro. O pagamento 
em parcela única deverá 
ser efetuado até dia 30 de 
novembro. 

O 13º é calculado de acor-
do com os avos trabalhados 
no ano vigente. Os avos 
correspondem aos meses, 
considerando sempre o pe-
ríodo de janeiro a dezembro 
vigente. Em resumo, para 
cada mês trabalhado duran-
te esse período, equivale a 1 
avo. Se o empregado traba-
lhou 12 meses, tem direito 
a receber 12/12 avos.

Empregados domésti-
cos que tiveram o con-
trato suspenso durante 
a pandemia irão receber 
somente os avos corres-
pondentes aos meses 
trabalhados. Quem teve 
o contrato suspenso não 
irá receber os avos corres-
pondentes ao período de 
suspensão.

Em caso de afastamentos 
em caso de doença e licen-
ça-maternidade, o período 
não trabalhado será pago 
pela Previdência Social. 
Contudo, o empregado que 
trabalhar 15 dias ou mais 
no mês e se afastar dentro 
da mesma competência, 
o empregador arcará com 
este avo de 13º salário.

No caso de afastamento 
por licença-maternidade e 
este se estender por 120 
dias, como por exemplo: de 
14 de janeiro de 2019 até 13 
de maio de 2020, os tributos 
do 13º salário serão recolhi-
dos da seguinte forma:

	 •	o	 empregador	 pagará	
08/12 avos de 13º (caso 
a empregada tenha per-
manecido no trabalho 
até dezembro de 2019) 
e a Previdência Social 
pagará 4/12 avos, to-
talizando 12/12 do 13º 
salário;

	 •	durante	 a	 licença-ma-
ternidade o empregador 
não arca com o INSS 
do empregado, ou seja, 
paga apenas o INSS 
patronal, o seguro por 
acidente de trabalho 
(GILRAT), o FGTS com-
pulsório, e o FGTS – a 
mesma regra vale para 
o 13º salário;

	 •	em	caso	de	a	emprega-
da ter permanecido no 
trabalho após a licença
-maternidade, quando 
o empregador emitir a 
DAE da segunda parcela 
do 13º salário, deverá 
ficar atento ao reco-
lhimento deste evento 
junto à guia do décimo 
terceiro, caso contrário, 
ele ficará inadimplente;

	 •	em	caso	de	demissão	no	
respectivo ano, o empre-
gador deverá recolher: 
INSS patronal, seguro 
por acidente de trabalho 
(GILRAT), antecipação 
da multa do FGTS e o 
FGTS, pertinentes à 
rescisão.

Imperioso ressaltar que no 
caso da licença-maternida-
de, mesmo ela sendo paga 
pela Previdência Social e 
até mesmo seus avos de 13º 
referente ao período, o em-
pregador terá o encargo do 
FGTS e MULTA correspon-
dente a 12/12 avos. Pois no 
período da licença, o FGTS 
foi pago normalmente.

Se o empregador não 
pagar o 13º salário den-
tro dos prazos estabe-
lecidos, ficará sujeito a 
multa de R$ 170,16 por 
empregado, caso seja 
denunciado pelo traba-
lhador. A multa é admi-
nistrativa e é o governo 
que recebe o valor.

Eduardo Moisés

Empregada 
doméstica receberá 
primeira parcela do 
13º em novembro

Antonio L. Ferreira S/A -
Comercial e Importadora

CNPJ nº 60.452.034/0001-49 - NIRE 35.300.063.384
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 14 de Outubro de 2.020.

Data e Hora: 14/10/2020; às 18:00 horas. Local: Sede Social, à Rua Florêncio de Abreu, 150/160, São
Paulo - SP; Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social; Mesa: Sérgio Ferreira
Nigro, Presidente e Péricles Ferreira Porto Junior, Secretário; Publicações: a) dispensada a publicação
dos editais de convocação e avisos relativos ao artigo 133, da lei nº 6404/76, em razão de haver compareci-
do a totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76. b) dispensada as publica-
ções do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2.020
nos termos do artigo 294, da Lei nº 6.404/76 e nova redação dada pela Lei n° 13.818/2019. Deliberações:
Aprovados o Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
de 2.020. Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente
impedidos. Nada mais havendo a ser tratado, foi a Assembleia encerrada e a Ata por todos assinada.
São Paulo, 14 de outubro de 2.020. a) Sérgio José Ferreira Nigro - Presidente; b) Péricles Ferreira
Porto Junior - Secretário; Acionistas: a) Amaury José Teixeira Nigro; Maria Máxima Ferreira Nigro e
Sérgio José Ferreira Nigro. A presente é extrato fiel do Livro de Atas. Sérgio José Ferreira Nigro -
Presidente da Mesa, Péricles Ferreira Porto Junior - Secretário. JUCESP nº 479.966/20-5 em 13/11/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Incolor, de sabor característico e com teor alcoólico entre 
35 e 60%, a vodka é uma popular bebida destilada que caiu 
nas graças de quem não abre mão de apreciar um drink 
com um sabor que só ela é capaz de oferecer. Além disso, 
ela possui diversas curiosidades que vão desde sua origem 
e nome até o seu processo de fabricação. Para quem quer 
conhecer um pouco mais sobre a vodka, Albert Lifschitz, 
sócio proprietário da Vodka Svarov, explica alguns tópicos 
sobre ela, confira:
	 •	Como surgiu a vodka? - Foi no ano de 1983, na 

Rússia, que o renomado cientista Dmitri Ivanovich 
Mendeleev decidiu misturar álcool e água em dife-
rentes proporções durante um ano. Depois de várias 
experiências, ele encontrou aquilo que seria o ideal: 
40% de álcool e 60% de água. 

	 •	O que significa vodka? - A vodka é a bebida 
nacional da Polónia e da Rússia, e seu nome é o 
diminutivo de água em diversas línguas eslavas, 
porém, não se sabe ao certo se essa é apenas uma 
coincidência.

	 •	Como se dá o processo de fabricação? - O pro-
cesso de fabricação da vodca é parecido com o do 
uísque, no entanto, enquanto este último é destilado 
a baixas temperaturas - o que dá o sabor aos cereais 
-, a vodca é destilada a temperaturas bem elevadas 
e, em seguida, submetida a filtragens químicas para 
neutralizar seus aromas, além de ter água adicionada 
à produção.

	 •	Existe um tipo de copo mais indicado para be-
bê-la pura? - Dizem que toda bebida tem o seu copo 
ideal, e com a vodka não é diferente. De acordo com 
muitos, o copo mais indicado na hora de apreciá-la é 
o famoso shot, com 80ml de capacidade.

	 •	Quais são os países que mais consomem vodka 
além da Rússia? - De acordo com uma pesquisa feita 
pela Euromonitor International, o Brasil está entre 

A vodka possui curiosidades que vão desde sua origem e nome 
até o seu processo de fabricação.
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Com uso da tecnologia, 
oferecem agilidade, 
segurança e facilidade 

de acesso aos serviços. 
A prioridade à boa experi-

ência e ao bom atendimento 
ao cliente é um dos fatores 
que convenceram muitas 
pessoas a abandonar as 
instituições tradicionais 
– bancos e financeiras – e 
levar seus recursos para as 
fintechs. Em uma sociedade 
tão conectada e sobrecar-
regada, os clientes querem 
praticidade. 

Para atuar no Brasil, elas 
devem estar em confor-
midade com as normas 
determinadas pelo Banco 
Central e pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). 
Ambos são os responsáveis 
por autorizar e regulamentar 
as normas que essas empre-
sas podem ou não praticar 
no mercado de capitais. O 
número de fintechs está 
subindo no país. Em maio, 
levantamento divulgado pelo 
Radar Fintechlab apontava a 
existência de 771 empresas. 
Outro, do Distrito Fintech 
Report, contabilizava 742. 
Nos dois casos, o crescimen-
to registrado foi entre 28% e 
34% em relação a 2019.

As fintechs estabeleceram-
se no mercado preenchendo 
lacunas, disponibilizando 

Cada vez mais surgem parcerias entre as fintechs e as financeiras.

Pi
xa

ba
y/

re
pr

od
uç

ão

PRATIC LINE INDUSTRIAL EIRELI, torna público que recebeu da Prefeitura Municipal
de Itaquaquecetuba, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento,
a renovação de Licença de Operação nº 32/2020, válida até 17/11/2022 para fabricação
de embalagens de material plástico, sito a Rua do Ferro nº 315 - Parque São Pedro -
Itaquaquecetuba - SP - CEP 08586-200.

Como as fintechs estão 
mudando o mercado financeiro
Fintech é uma palavra que entrou no vocabulário brasileiro recentemente. São empresas que atuam no 
mercado financeiro, totalmente conectadas e adaptadas às transformações digitais

táveis para aplicar o dinheiro. 
Para os interessados em 
criptomoedas, há as empresas 
voltadas para transações de 
Blockchain e Bitcoin.

Outro ramo financeiro 
alvo das fintechs é a me-
diação em demandas re-
lacionadas ao crédito. Um 
exemplo é a bxblue (www.
bxblue.com.br), uma plata-
forma digital que atua como 
correspondente financeiro, 
permitindo à pessoa com-
parar diferentes propostas 
de empréstimos consigna-
dos e taxas menores. Na 
mesma linha, há as que 
viabilizam contratação de 
seguros ou negociação de 
dívidas e ainda a gestão fi-
nanceira de pessoas físicas 
e jurídicas. 

Há as que oferecem o 
crowdfunding, ou seja, a 
captação de recursos via 
financiamento coletivo para 
diversas iniciativas, sejam 
particulares ou comunitá-
rias. Entre as fintechs vol-
tadas para firmar parcerias 
com outras empresas estão 
as que atuam com a eficiên-
cia financeira. São elas que 
trabalham na prevenção de 
golpes, fraudes, na proteção 
e na checagem dos dados 
do usuário. Fonte e mais 
informações: (www.exper-
tamedia.com.br).

serviços com um custo mais 
baixo, oferecendo moderni-
dade e segurança dos dados 
na realização das transações 
financeiras. A busca por 
inovação no setor financeiro 
e de investimento, a regula-
mentação da ampliação das 
formas de pagamento além 
dos bancos pelo BC e a cone-
xão com clientes via internet 
e smartphones indicam algu-
mas das razões que fizeram 
as fintechs prosperarem no 
Brasil. Esses predicados 
são os principais pontos de 
diferenciação diante das 
instituições financeiras tra-
dicionais.

A tendência é que os 
bancos busquem alguma 
adaptação para abarcar o 
público das fintechs. Po-
rém, a rivalidade no setor 
não traria benefícios aos 

envolvidos. Por isso, cada 
vez mais surgem parcerias 
entre as fintechs e as finan-
ceiras, como por exemplo 
as iniciativas de Bradesco 
e do Itaú para se aproximar 
e estabelecer laços com 
startups. Dessa forma, as 
instituições tradicionais 
conseguem agregar os ser-
viços oferecidos por estas 
empresas, que passam a 
receber volume ainda maior 
de investimentos e ampliam 
o número de clientes.

Existem diferentes tipos de 
fintechs conforme o nicho de 
atuação. As de pagamentos 
atuam no processo de compra 
e venda, oferecendo facilida-
des, ausência de taxas e até 
cartões pré-pagos. Outras 
muito procuradas são as de 
investimento, destinadas a 
quem busca formas mais ren-

Vodka: algumas informações 
interessantes sobre a popular bebida

os 10 maiores mercados consumidores de vodka no 
mundo. Nos Estados Unidos é a bebida destilada mais 
vendida.

	 •	As características para reconhecer uma vodka de 
boa qualidade - Uma vodka boa sempre será a mais 
incolor e inodora possível. A consequência de apreciar 
uma vodka feita com ingredientes selecionados é que 
no dia seguinte não é necessário se preocupar com 
ressaca ou mal-estar.

Fundada em 2016, a Vodka Svarov é feita com ingredien-
tes selecionados e filtrada dez vezes em carvão ativado 
específico para esse processo importado da Europa. A 
bebida é produzida no Brasil com álcool etílico tri desti-
lado e água desmineralizada potável. Sua fórmula suave 
esteve guardada por gerações e hoje pode ser apreciada 
por todos através de um portfólio amplo e completo. 

Fonte e mais ninformações: (http://www.svarov.com.br/). 
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 18 de novembro de 20206

Em síntese, no Capitalismo Consciente, cria-se va-
lores diferentes para todas as partes interessadas 
(ou stakeholders) como financeiro, intelectual, 

físico, ecológico, social, cultural, emocional, ético e 
até mesmo espiritual. Os negócios não se restringem 
apenas à geração de lucro, renda e empregos, mas 
também a valores de bem-estar sociais.

Na prática, as chamadas empresas conscientes foram 
idealizadas pelos estudiosos Raj Sisodia, Jaf Shereth e 
David Wolf na intenção de compreender os caminhos 
percorridos pelas marcas que conseguiam manter um 
alto nível de fidelização dos consumidores sem precisar 
realizar altos investimentos em Marketing & Publicidade.

Atualmente, o modelo de negócios concretizou-se 
em quatro princípios, que são:

Propósito elevado: fortes valores que vão além do 
lucro e que inspiram, envolvem e energizam o empresá-
rio, bem como os colaboradores e consumidores, que, 
engajados, confiam e até mesmo amam essas empresas.

Cultura consciente: cultiva o amor e o cuidado e 
desenvolve uma relação de confiança entre os mem-
bros da equipe da empresa e seus investidores. Em 
algumas das empresas mais bem-sucedidas e amadas, a 
cultura consciente parece ser palpável, pois é baseada 
em confiança, integridade e transparência. 

Liderança consciente: o papel do líder consciente 
é servir ao propósito da organização para buscar o 

Você já ouviu falar em Capitalismo Consciente? É uma nova abordagem para condução dos negócios que as melhores empresas do mundo 
estão adotando. Essas empresas são guiadas por um conjunto de valores que promove a prosperidade e a interligação de toda a cadeia de 

valor para atingir metas mais amplas de maneira justa e equilibrada.

Freepik

melhora inclusive a autoestima das pessoas porque tem 
poder de inclusão e sentido de pertinência”, afirma 
Sérgio Guerra (*).

O terceiro princípio: Liderança Consciente - Não 
adianta ter valores, princípios, stakeholders integrados 
se não houver líderes conscientes na empresa. No livro 
“Capitalismo Consciente”, John Mackey e Raj Sisodia 
trazem uma análise histórica da evolução das empresas. 
Para eles, no início, as empresas foram moldadas por 
características militares. Dessa maneira, as organiza-
ções apresentavam lideranças pautadas em comandos 
e controles. Por conta disso, pessoas motivadas em 
exercer poder eram atraídas e contratadas.

Os autores afirmam que o ambiente de negócios era 
similar a uma praça de guerra e o mito de que os melho-
res guerrilheiros dão líderes exemplares se disseminou 
em todas as organizações. A cultura de militarismo 
era tão presente que frases como “Engajar a Linha 
de Frente” ou “Capturar mercado”, que perduram até 
hoje, são resquícios deste tempo. Todavia, esse tipo 
de liderança começou a desagradar acionistas, pois as 
empresas se tornavam sólidas de forma interna, mas 
não cresciam. 

Assim, o estilo de liderança foi sendo alterado. Se-
gundo John e Raj, deixou de ser “militarista” e passou 
a ser “mercenário”. Nessa nova fase, os líderes focavam 
no valuation e nos valores de ações das empresas, pois 
se tornariam mais atrativas aos investidores. O Capi-
talismo Consciente traz, por sua vez, a ideia de que 
líderes conscientes devem ser motivados por servir 
ao propósito da empresa. 

Dessa maneira, sua função é desenvolver habili-
dades necessárias para engajar, motivar, inspirar e 
orientar toda sua equipe. O comportamento desse 
líder é norteado pelo exemplo e pela proposta de 
união dos stakeholders. “É perceptível que líderes 
conscientes deixam de lado as características de 
poder (militarismo) e o enriquecimento pessoal 
(mercenário) e se preocupam em construir um 
legado (propósito). 

Para conseguir transformar sua empresa ou criar uma 
empresa consciente, é preciso definir valores em que 
a empresa acredita; trabalhar por um propósito maior 
que a empresa; definir todos os stakeholders e tratá-los 
da mesma maneira; integrar os stakeholders e buscar 
sempre uma solução Ganha-Ganha; ser um líder ou ser 
humano consciente, independentemente da posição 
que ocupa  hoje; e saber que a cultura atua de forma 
inconsciente, mas impacta nos resultados. Por isso, 
trabalhe para implementar uma cultura consciente 
na sua empresa”, finaliza Sérgio Guerra. 

 
(*) - CEO da SG Aprendizagem Corporativa (https://www.learningsg.com/).

que há de melhor em seus colaboradores, promoven-
do transformações positivas e agregando valor para 
consumidores e investidores.

Orientação para todos os envolvidos no negó-
cio: empresas conscientes maximizam retornos para 
todos os envolvidos em seu negócio — colaboradores, 
consumidores, comunidade, governo e investidores 
— e entendem que, tendo todos envolvidos e enga-
jados, é possível formar uma empresa forte, saudável 
e sustentável.

“Hoje, estamos acostumados com a ideia de que a 
razão de ser das empresas é dar lucro aos acionistas. 
O Capitalismo Consciente serve para elevar a humani-
dade e gerar valor para todos os envolvidos, inclusive 
para a comunidade e para o meio ambiente. A prática 
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    Leia na página 6
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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:

WELLINGTON DOS SANTOS SOARES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ser-
viços gerais, nascido em João Pessoa, Estado da Paraíba (CN:LV.A/071.FLS.070-2º 
OFÍCIO DE JOÃO PESSOA/PB), João Pessoa, PB no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (28/12/1994), residente e domiciliado Rua Flor 
das Almas, 192, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josenildo dos San-
tos Soares e de Maria das Graças dos Santos Morais. ANA PAULA MATIAS MOREI-
RA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em João Pessoa, Estado da Paraíba 
(CN:LV.A/021.FLS.222-5º OFÍCIO DE JOÃO PESSOA/PB), João Pessoa, PB no dia 
dois de setembro de mil novecentos e noventa e sete (02/09/1997), residente e do-
miciliada Rua Flor das Almas, 192, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Fernando Moreira e de Júlia Matias da Silva.

FABIANA JUSTO, estado civil solteira, profissão médica veterinária, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/20.FLS.82V-PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de agosto de mil novecentos e setenta e nove (24/08/1979), residente e do-
miciliada Rua Juçaral, 313, casa 07, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jovercy Justo e de Neuza Maria Busatto Justo. FLÁVIA MAN-
ZATTO, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida em Santa 
Bárbara D'Oeste, neste Estado (CN:LV.A/53.FLS.250-SANTA BÁRBARA D'OESTE/
SP), Santa Bárbara D'Oeste, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa 
e oito (04/05/1998), residente e domiciliada Rua Juçaral, 313, casa 07, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vanderlei Manzatto e de Edna 
de Fatima Leite Manzatto.

MARCELO HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/253.FLS.165V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de junho de mil novecentos e noventa e seis (25/06/1996), residente e domici-
liado Rua Vitória de Minas Gerais, 1069, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Josué Henrique da Silva e de Quitéria Maria da Silva. 
RAQUEL DE LIMA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarke-
ting, nascida neste Distrito (CN:LV.A/346.FLS.137V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e nove (21/06/1999), resi-
dente e domiciliada Rua Vitória de Minas Gerais, 1073, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eladio de Lima Silva e de Ivaneide 
de Lima Silva.

LUIZ CLAUDIO TOBIAS, estado civil divorciado, profissão promotor de vendas, nascido 
em Marília, neste Estado, Marília, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e 
setenta e sete (29/04/1977), residente e domiciliado Rua Juiz do Mato, 64, apartamento 
21-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos 
Tobias e de Izolina Rosa Tobias. CLEONIR DO NASCIMENTO SILVA, estado civil divor-
ciada, profissão promotora de vendas, nascida em Giruá, Estado do Rio Grande do Sul, 
Giruá, RS no dia vinte e seis de março de mil novecentos e setenta e oito (26/03/1978), 
residente e domiciliada Rua Juiz do Mato, 64, apartamento 21-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Homero Rodrigues da Silva e de 
Nair Gomes do Nascimento.

DIEGO DOS SANTOS ANCELMO, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nascido 
no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.244 SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (23/10/1994), 
residente e domiciliado Rua Pedro Bloch, 74, Jardim Nelia IV, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Ailton Barboza Ancelmo e de Heli dos Santos Ancelmo. PÉRLA 
MOREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão designer de sobrancelha, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/300.FLS.120V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (31/01/1998), residente 
e domiciliada Rua Mário Quarini, 75, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Manoel de Oliveira e de Maria Antonia Moreira 
de Oliveira.

ALAN BENEVIDES SOUZA, estado civil solteiro, profissão faturista, nascido em Coa-
raci, Estado da Bahia (CN:LV.A/042.FLS.307-COARACI/BA), Coaraci, BA no dia vinte 
e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (26/02/1986), residente e domi-
ciliado Rua Sestílio Melani, 735, casa 01, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gidervaldo Benevides Souza e de Gildete Maria de 
Souza. ITAMAR DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão estilista, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/051.FLS.133-CASA VERDE/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (10/01/1986), residente e 
domiciliado Rua Sestílio Melani, 735, casa 01, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pinheiro dos Santos e de Maria José 
de Oliveira Santos.

DIEGO RIBEIRO ROCHA, estado civil solteiro, profissão atendente júnior, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/276.FLS.91-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
abril de mil novecentos e noventa e sete (14/04/1997), residente e domiciliado Rua 
Dalmo Cavallari, 224, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cesar 
Soares Rocha e de Maria Zota Ribeiro dos Santos. ALEXANDRA BARCELOS COR-
REA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Vitória, Estado do Espírito Santo 
(CN:LV.A/149.FLS.297-1ª ZONA DE VITÓRIA/ES), Vitória, ES no dia vinte e quatro de 
maio de mil novecentos e noventa e dois (24/05/1992), residente e domiciliada Rua Ra-
inha da Noite, 141, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonias Araujo 
Correa e de Rosineia Barcelos Correa.

LEONARDO DE SOUZA TENORIO, estado civil solteiro, profissão operador de 
telemarketing, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/257.FLS.178 PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e 
noventa e nove (24/09/1999), residente e domiciliado Rua Municipal, 949, casa 03, 
Vila Ré, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Sergio de Araujo Tenorio e de Maris-
tela Catarina de Souza. ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/377.FLS.177-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de junho de dois mil (11/06/2000), residente e domiciliada Rua 
Sal da Terra, 116, bloco 07, apartamento 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leduar Cavalcanti de Souza Junior e de Ma-
rilene Rodrigues Melo.

GERALDO FRANCISCO DE PAULA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
em Rio Espera, Estado de Minas Gerais, Rio Espera, MG no dia vinte e sete de feve-
reiro de mil novecentos e quarenta e quatro (27/02/1944), residente e domiciliado Rua 
Albertina Medeiros, 879, Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio 
Francisco de Paula e de Maria Jose de Jesus. HOSANA JOSE DE SOUZA, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia de-
zesseis de janeiro de mil novecentos e sessenta (16/01/1960), residente e domiciliada 
Rua Albertina Medeiros, 879, Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João José de Souza e de Rosa Rodrigues de Souza.

ISRAEL ELIAS DOS ANJOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/72.FLS.293V-MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (05/11/1994), resi-
dente e domiciliado Travessa Pé de Serra, 90, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Israel Elias dos Anjos e de Maria Joseane Gomes da Silva dos Anjos. SARAH 
BEATRIZ DE JESUS ANDRADE, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/209.FLS.248-ERMELINO MATARAZZO/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de dois mil (19/02/2000), residente 
e domiciliada Rua Fraternidade, 747, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Pereira de Andrade e de Simonica de 
Jesus Silva Vieira.

CLAYTON MALTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão representante comer-
cial, nascido no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/26.FLS.212V-CAMBUCI/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta 
(28/11/1980), residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 04, 
apartamento 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de De-
cio Augusto de Souza e de Maria do Socorro Malta de Souza. VANESSA PEREIRA 
BERNARDI, estado civil solteira, profissão administradora, nascida no Subdistrito 
Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.246-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta (29/09/1980), 
residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 04, apartamento 01, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Luiz Bernardi 
e de Maria Inês Pereira Bernardi.

LUCAS BAPTISTA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão assistente jurídi-
co, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/97.FLS.158 GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e três 
(21/06/1993), residente e domiciliado Rua Santo Antônio da Manga, 302, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga de Sousa e de Luciana 
Baptista dos Santos Sousa. LUANA TEIXEIRA AMORIM DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão supervisora de call center, nascida em Guaianases, nesta Capi-
tal (CN:LV.A/271.FLS.79-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
março de dois mil e um (29/03/2001), residente e domiciliada Rua Santo Antônio da 
Manga, 302, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Amorim 
da Silva e de Katia Regina Gomes Teixeira.

VILMAR ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de servi-
ços gerais, nascido em Irajuba, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.269-IRAJUBA/
BA), Irajuba, BA no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e setenta e um 
(27/05/1971), residente e domiciliado Rua Imbacal, 475, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moizeis Alves da Silva e de Valdicleuse Santos 
Silva. ALDA LUCIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/027.FLS.130V-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco (24/10/1965), 
residente e domiciliada Rua Goiatá, 704, casa 03, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aurelio Galdino da Silva e de Therezinha de Jesus 
Brito da Silva.

DOUGLAS FERNANDES DE AQUINO, estado civil solteiro, profissão confeiteiro, 
nascido em Montes Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/04.FLS.04-JAPON-
VAR/MG), Montes Claros, MG no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa 
e seis (08/10/1996), residente e domiciliado Travessa Paraná, Rua Suíte de Natal, 
04, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erotides Justiniano 
de Aquino e de Aristina Fernandes de Aquino. SIMONE SILVA NEVES, estado ci-
vil solteira, profissão do lar, nascida em Livramento de Nossa Senhora, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/09.FLS.160 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA), Livramento 
de Nossa Senhora, BA no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa 
e dois (27/01/1992), residente e domiciliada Travessa Paraná, Rua Suíte de Natal, 
04, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sinval Alves Neves e 
de Ana Silva Neves.

NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão administrador, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/89.FLS.161V-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e oito (09/05/1988), 
residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 306, apartamento 112, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natanael José Ferreira e de 
Rosangela dos Santos Ferreira. JOSÉLIA SANTOS DE LIMA, estado civil divorciada, 
profissão costureira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de 
setembro de mil novecentos e oitenta e um (18/09/1981), residente e domiciliada Rua 
Emílio Serrano, 306, apartamento 112, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de José Vicente de Lima e de Maria da Conceição Severiano 
dos Santos.

LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO, estado civil divorciado, profissão 
arquiteto, nascido em Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, Pouso Alegre, MG no dia 
treze de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (13/12/1974), residente e domi-
ciliado Rua Luís Delpi, 210, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Itamar Massafera Coutinho e de Maria Viviane dos Santos Coutinho. RAQUEL LOPES 
CORREIA, estado civil solteira, profissão arquiteta, nascida no Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV.A/038.FLS.167-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (13/02/1986), residente e domiciliada 
Rua Luís Delpi, 210, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Laerte 
Lopes Correia e de Maria Madalena Cabral Correia.

REINALDO AMARO, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/128.FLS.207-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de junho de mil novecentos e sessenta e sete (23/06/1967), residente e domiciliado 
Rua Aníbal Machado, 160, casa 01, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Dirce Amaro. ARIADNIS CRIS DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de 
atendimento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/006.FLS.082-ALTO DA MOO-
CA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos e setenta e sete 
(16/06/1977), residente e domiciliada Rua Aníbal Machado, 160, casa 01, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Eloy Nogueira da Silva e de Ormelinda Rodrigues.

MAURICIO SONCINI, estado civil viúvo, profissão pedreiro, nascido em Monte Azul 
Paulista, neste Estado, Monte Azul Paulista, SP no dia vinte e quatro de julho de mil 
novecentos e cinquenta e nove (24/07/1959), residente e domiciliado Rua Victório San-
tim, 242, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Soncini e de 
Maria Batista Soncini. MARCIA NUNES LUZ, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/055.FLS.058V-ALTO DA MOO-
CA/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e setenta e um 
(13/12/1971), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 242, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Hercilio Arcanjo Luz e de Placidina Nunes Luz.

LUCAS LATRE NETO, estado civil solteiro, profissão analista de credenciamento, 
nascido no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.044-VILA FOR-
MOSA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e 
dois (04/01/1992), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1953, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Genarino Latre e de Eliane Barros de Souza. GABRIELA ALVES 
HENRIQUES, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/068.FLS.130 PARELHEIROS/SP), São Paulo, SP no dia dezoi-
to de agosto de mil novecentos e noventa e nove (18/08/1999), residente e domiciliada 
Rua Virgínia Ferni, 1953, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino dos Ramos dos 
Santos Henriques e de Djaira Alves Teixeira Henriques.

JOAN GUILHERME AURELIANO, estado civil solteiro, profissão operador de tele-
marketing, nascido em Barreiros, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/013.FLS.032-SÃO 
JOSÉ DA COROA GRANDE/PE), Barreiros, PE no dia quatorze de setembro de mil 
novecentos e noventa e nove (14/09/1999), residente e domiciliado Rua Frei Muniz, 
185, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Erivaldo Au-
reliano e de Joelma Teodozio da Silva. ANA BEATRIZ CALIXTO GUIMARÃES, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.
114V-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil 
novecentos e noventa e sete (20/03/1997), residente e domiciliada Rua Frei Muniz, 185, 
casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Edson Guimarães 
e de Simone Calixto Procopio.

CLEITON DE AQUINO TELES, estado civil solteiro, profissão auxiliar gráfico, nascido 
no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/032.FLS.122-MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e três (11/08/1983), residente 
e domiciliado Rua Teia de Renda, 04, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Cleonice de Aquino Teles. RENATA REGINA PEREIRA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Eunápolis, Estado 
da Bahia, Eunápolis, BA no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(12/11/1986), residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 144, apartamento 23-B, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira dos Santos e de Renilda Pereira dos 
Santos.

MATHEUS RAMOS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, 
nascido em Paulo Afonso, Estado da Bahia (CN:LV.A/120.FLS.192-PAULO AFONSO/
BA), Paulo Afonso, BA no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e nove 
(17/03/1999), residente e domiciliado Rua Cores Vivas, 13, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Batista da Silva e de Luciene 
Ramos Pereira. KARINA DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profis-
são ajudante geral, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/216.FLS.
218-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de dois 
mil (23/07/2000), residente e domiciliada Rua Flor da Esperança, 593, casa 04, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Mendes do Nascimento e de 
Olga Blandina dos Santos.

ODAIR DE SOUZA TERRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/185.FLS.051-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (06/10/1974), 
residente e domiciliado Rua Flor de Santa Cruz, 36, Vila Verde, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Jose Ottoni Terra Filho e de Clelia de Souza Terra. SELMA MUNIZ DE 
AGUIAR, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em São João da Ponte, 
Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/043.FLS.080-SÃO JOÃO DA PONTE/MG), São João 
da Ponte, MG no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(22/09/1992), residente e domiciliada Rua Flor de Santa Cruz, 36, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucio Muniz de Aguiar e de Lucimá Ferreira de Oliveira.

CLEBER SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e no-
venta e cinco (20/08/1995), residente e domiciliado Rua California, 06, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Floresvaldo Gama de Oliveira e de Valdete Maria 
da Silva. MONIQUE CRISTINA BARRETO, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia dezesseis de junho de 
mil novecentos e noventa e três (16/06/1993), residente e domiciliada Rua Ezequiel da 
Silva Branco, 43, Parque São Francisco, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz 
de Vasconcelos, SP, filha de Magali da Silva Barreto. Cópia Enviada pelo Oficial de Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

FELIPE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/95.FLS.298V-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(09/06/1989), residente e domiciliado Rua Giovanni Quadri, 166, bloco 14, apartamento 
21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo 
Tadeu da Silva e de Soraya dos Santos da Silva. ROSANA SALES DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão tatuadora, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/138.
FLS.224-SÃO PEDRO SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia dois de abril de mil no-
vecentos e oitenta e oito (02/04/1988), residente e domiciliada Rua Giovanni Quadri, 
166, bloco 14, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Clodoaldo Gonçalves da Silva e de Rosalia Leal Sales.

MOISES ALVES SILVA, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido no Subdis-
trito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e sete (27/02/1987), residente e domiciliado Rua Jacinto de Sampaio 
Soares, 488, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio de Paula Silva e de Júlia Alves Silva. SANDRA MEIRE MOBIGLIA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/116.FLS.246-1º 
SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia sete de dezembro de mil nove-
centos e setenta e quatro (07/12/1974), residente e domiciliada Rua Jacinto de Sampaio 
Soares, 488, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Aparecido Mobiglia e de Dulcineia Ferreira Mobiglia.

GERCINO DE FARIAS AVELINO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
São José da Mata, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba (CN:LV.A/188.
FLS.119-CAMPINA GRANDE/PB), Campina Grande, PB no dia sete de abril de mil no-
vecentos e cinquenta e três (07/04/1953), residente e domiciliado Rua Edmundo de 
Paula Coelho, 06, A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio 
Alfredo Avelino e de Maria Rita de Farias Avelino. JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Garanhuns, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/026.FLS.230V-2ª ZONA DE GARANHUNS/PE), Garanhuns, PE no dia cinco 
de março de mil novecentos e sessenta e três (05/03/1963), residente e domiciliada Rua 
Edmundo de Paula Coelho, 06, A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Regina Maria da Conceição.

WAGNER LUIZ LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão funcionário público, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/148.FLS.107V-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito (11/12/1968), residen-
te e domiciliado Rua Rafael Albarini, 234, bloco C-7, apartamento 33-H, Jardim Redil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Lopes da Silva e de Aparecida das Dores 
Lopes da Silva. VÂNIA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão operadora de má-
quina, nascida neste Distrito (CN:LV.A/49.FLS.22V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de novembro de mil novecentos e sessenta e nove (30/11/1969), residente e 
domiciliada Rua Rafael Albarini, 234, bloco C-7, apartamento 33-H, Jardim Redil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedita Maximiano Rodrigues.

SIDINEI LUIZ COSTA, estado civil viúvo, profissão autônomo, nascido no Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecen-
tos e oitenta (12/08/1980), residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, 1000, casa 
01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Margarida Costa. SARA 
DA SILVA ARAUJO OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão diarista, nascida em 
Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no dia quinze de junho de mil novecentos e 
setenta e seis (15/06/1976), residente e domiciliada Rua Iososuke Okaue, 1000, casa 
01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Admir Pedro Araujo e de Sonia 
Alves da Silva Araujo.

ÉMERSON NICOLAU DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gastrônomo, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/64.FLS.253-ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (04/06/1984), 
residente e domiciliado Rua Joana D'Arc, 740, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leonice Nicolau da Silva. VIRIDIANA DA 
SILVA MELO, estado civil divorciada, profissão costureira, nascida em Maceió, Estado 
de Alagoas, Maceió, AL no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(25/07/1985), residente e domiciliada Rua Joana D'Arc, 740, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Melquisedec Lima de Melo 
e de Ana Maria da Silva.

EDUARDO JACINTO FREIRE, estado civil solteiro, profissão operador de trem, 
nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/072.FLS.253-1º SUB-
DISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP 
no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e nove (10/08/1979), residente e 
domiciliado Rua Paulo Lopes Leão, 639, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Marino Jacinto Freire e de Terezinha Etelvina Freire. FABRICIA VALENTIM GAL-
DINO CASAES, estado civil divorciada, profissão analista de controladoria, nascida 
no Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de outubro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (08/10/1985), residente e domiciliada Rua Paulo 
Lopes Leão, 639, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Alves Casaes e 
de Narci Rosana Galdino.

RODRIGO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão supervisor de call cen-
ter, nascido no Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/210.FLS.153V-BUTANTÃ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(23/04/1992), residente e domiciliado Rua Lourival Rodrigues da Silva, 110, Vila Itaim, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Gomes da Silva e de Silvania dos San-
tos. ALINE ARAUJO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão coordenadora de 
qualidade, nascida no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/159.FLS.278-
VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (22/09/1989), residente e domiciliada Rua das Boas Noites, 600, casa 
02, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Candido do Nascimento 
Filho e de Ana Valda de Araujo Nascimento.

FILLIPI DE HOLANDA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nas-
cido no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/163.FLS.018-VILA PRU-
DENTE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa 
(01/07/1990), residente e domiciliado Rua Antônio Afrícola, 17, casa 03, Vila Bra-
sil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Vanderley de Oliveira e de Maria 
Aldeniza de Holanda Oliveira. KATHLEEN NERES VALERIO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/116.FLS.238-ALTO DA 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (09/01/1994), residente e domiciliada Rua Antônio Afrícola, 17, casa 03, Vila 
Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Valerio e de Natalicia Neres 
da Silva Valerio.

ALEX RAMOS DE LIMA, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/037.FLS.088V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil 
novecentos e setenta e nove (05/04/1979), residente e domiciliado Rua Carolina Fonse-
ca, 453, bloco 01, apartamento 123, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio de Oliveira Lima e de Maria do Carmo Ramos Lima. TATIANA DA SILVA CRUZ, 
estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/038.
FLS.095-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (19/11/1985), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 
453, bloco 01, apartamento 123, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Furtunato da Cruz e de Valdeni Pereira da Silva Cruz.

MYKAEL LUCAS CARDOSO BARBOSA, estado civil solteiro, profissão operador 
de loja, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/335.FLS.22V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(22/02/1999), residente e domiciliado Rua Flor das Almas, 115, casa 02, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Barbosa Neto e de Marilia Dorotheia 
Cardoso. GIOVANNA OLIVEIRA SAID, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/589.FLS.204-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezembro de dois mil e um 
(24/12/2001), residente e domiciliada Rua Dilermando Pinheiro, 20, casa 01, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Said e de Fernanda Patricia 
Silva Oliveira.

RAPHAEL DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profissão professor, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia doze de maio de mil novecentos e 
oitenta e sete (12/05/1987), residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 66, bloco 
B, apartamento 17, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo de Almeida Lima e de 
Maria José dos Santos Lima. VIVIANE PRADO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de abril 
de mil novecentos e setenta e sete (11/04/1977), residente e domiciliada Rua Lagoa do 
Campelo, 66, bloco B, apartamento 17, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel 
Eloy de Oliveira e de Maria da Gloria Prado de Oliveira.

LUCAS RIBEIRO MEDEIROS, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/195.FLS.249-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
seis de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (16/01/1994), residente e do-
miciliado Rua Catarina Lopes, 158, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Agnaldo Araujo Medeiros e de Shirlei Ribeiro Medeiros. JESSICA APARECIDA 
LIMA CARDOSO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão assistente fi-
nanceiro, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/217.FLS.008V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (24/12/1994), residente e domiciliada Rua Catarina Lopes, 158, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Cardoso do Nascimento e de Rosimar 
de Oliveira Lima.

OTACILIO ANTÔNIO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em Inajá, Estado de Pernambuco, Inajá, PE no dia trinta de abril de mil novecentos 
e sessenta e oito (30/04/1968), residente e domiciliado Rua Helena, 150, Jardim 
Medina, Poá, neste Estado, Poá, SP, filho de Antônio Fernandes de Araujo e de Ma-
ria do Socorro de Araujo. LENY LUZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
servente, nascida em Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, Vitória de 
Santo Antão, PE no dia vinte e sete de março de mil novecentos e sessenta e nove 
(27/03/1969), residente e domiciliada Rua Marim, 10, bloco 01, apartamento 34-A, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Euclides Augusto dos Santos e de 
Maria da Luz dos Santos. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Poá, neste Estado.

BRYAN FERNANDES BELCHIOR E SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de telemarketing, nascido neste Distrito (CN:LV.A/323.FLS.222V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e oito (13/10/1998), resi-
dente e domiciliado Rua Ébalo, 120, casa 13, Jardim Morganti, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Laurence Belchior e Silva e de Tamara Fernandes dos Santos. QUÉSIA 
VITÓRIA MARCHESONI DE MORAES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/296.FLS.122V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de julho de dois mil e dois (02/07/2002), residente e domiciliada Rua 
Guilherme Valencia, 342, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gerson Luiz de Moraes e de Alessandra Marchesoni.

JOEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/94.FLS.29-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta (19/12/1980), residente 
e domiciliado Rua Serrana, 1030, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Anesia Benta dos Santos. PATRICIA DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão auxi-
liar de serviços gerais, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis 
de setembro de mil novecentos e setenta e oito (16/09/1978), residente e domiciliada 
Rua Serrana, 1030, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odilia de Souza 
Oliveira.

RAY WALACE CARVALHO SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido 
no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/145.FLS.192-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e noventa e sete (12/11/1997), 
residente e domiciliado Rua Rock Estrela, 572, Conjunto Habitacional Águia de Haia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Carvalho Silva e de Maria da Paz 
Barra Nova Pereira. TALITA LIMA DE AGUIAR, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Caculé, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.290V-JACARACI/BA), Caculé, 
BA no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e nove (29/10/1999), 
residente e domiciliada Rua Rock Estrela, 526, A, Conjunto Habitacional Águia de Haia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Noemio Brandão de Aguiar e de Veroneis Santana 
Lima Aguiar.

JOSÉ FERREIRA DINIZ IRMÃO, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
em Cachoeirinha, Estado de Pernambuco, Cachoeirinha, PE no dia primeiro de ju-
lho de mil novecentos e quarenta e seis (01/07/1946), residente e domiciliado Rua 
Arraial do Bonfim, 11, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Emidio 
Ferreira Diniz e de Elvira Maria Diniz. MARIA DO SOCORRO SANTOS XAVIER, 
estado civil viúva, profissão aposentada, nascida em Cachoeirinha, Estado de Per-
nambuco, Cachoeirinha, PE no dia quinze de setembro de mil novecentos e cin-
quenta e quatro (15/09/1954), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfim, 11, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rufino Filho e de Rosa 
Maria da Conceição.

JOSÉRIO ELIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido 
em Abaré, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.105V ABARÉ/BA), Abaré, BA no dia vinte 
e três de junho de mil novecentos e setenta e três (23/06/1973), residente e domiciliado 
Rua Iososuke Okaue, Travessa Califórnia, 16, Jardim Helian, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Elias André dos Santos e de Benta Martinha de Jesus. MARIA JOSÉ 
FERREIRA DA CRUZ, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Oeiras, Estado 
do Piauí (CN:LV.A/024.FLS.226V-OEIRAS/PI), Oeiras, PI no dia oito de março de mil 
novecentos e oitenta e um (08/03/1981), residente e domiciliada Rua Iososuke Okaue, 
Travessa Califórnia, 16, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto 
Ferreira da Cruz e de Inácia Maria do Carmo Cruz.

MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão supervisor de ma-
nutenção, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.144-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecen-
tos e setenta (17/02/1970), residente e domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, 
116, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelicio de Olvieira Santos e de 
Aparecida de Oliveira Santos. TEREZINHA DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são manicure, nascida em Nova Fátima, Estado do Paraná (CN:LV.A/21.FLS.490-JAR-
DIM ALEGRE/PR), Nova Fátima, PR no dia três de abril de mil novecentos e setenta e 
três (03/04/1973), residente e domiciliada Rua José Henrique Tomaz de Lima, 116, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otalibio dos Santos e de Maria da Costa 
Ramos dos Santos.

LUCIANO GONÇALVES SENÁRIO, estado civil solteiro, profissão eletricista de instala-
ções, nascido em Varzelândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-015,FLS.237-VARZE-
LÂNDIA/MG), Varzelândia, MG no dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta 
(18/11/1980), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 592, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Gonçalves Senário e de Teomília Alves 
Senário. JOSENAIDE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
produção, nascida em Campo Formoso, Estado da Bahia (CN:LV-A 024,FLS.124-CAM-
PO FORMOSO/BA), Campo Formoso, BA no dia vinte e seis de julho de mil novecentos 
e oitenta e seis (26/07/1986), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 592, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rui Antonio da Silva e de Aurenice 
Oliveira da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Jornal Empresas & Negócios

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

SAMUEL DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/368.FLS.017-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de março de dois mil (07/03/2000), residente e domiciliado Rua Adelina Patti, 163, 
B, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Ferreira Barbosa e de 
Rosemeire da Silva Pinto Barbosa. DÉBORA NOEMY POLICARPO ALMEIDA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São José do Egito, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/042.FLS.088-BELO JARDIM/PE), São José do Egito, PE no dia vinte e oito de 
setembro de dois mil e um (28/09/2001), residente e domiciliada Rua Adelina Patti, 163, 
B, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Célio Roberto da Silva Almeida e 
de Hélida Policarpo de Siqueira.

VLADIMIR MARTINELLI DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/08.FLS.10-SÃO CAETANO DO 
SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia trinta de março de mil novecentos e setenta e 
sete (30/03/1977), residente e domiciliado Rua Ilha de Santa Ana, 259, bloco 01, apar-
tamento 54, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato dos Santos 
e de Cecilia Maria Martinelli dos Santos. MARIA JERUSA DAS CHAGAS, estado civil 
solteira, profissão ajudante geral, nascida em Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte 
(CN:LV.A/17.FLS.228-PARELHAS/RN), Parelhas, RN no dia oito de setembro de mil 
novecentos e setenta e dois (08/09/1972), residente e domiciliada Rua Ilha de Santa 
Ana, 259, bloco 01, apartamento 54, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Cicera Maria da Conceição.

ELUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
limpeza, nascido em Paulo Afonso, Estado da Bahia (CN:LV.A/115.FLS.194-PAU-
LO AFONSO/BA), Paulo Afonso, BA no dia onze de dezembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (11/12/1995), residente e domiciliado Rua Santana do Agreste, 
13, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Rufino 
da Silva e de Antonia Pereira da Silva. TAYNNARA ALEXIA ALVES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/264.FLS.247-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e 
seis (02/10/1996), residente e domiciliada Rua Santana do Agreste, 13, casa 02, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alex Juliano Alves e de Cristiane 
Aparecida da Silva.

BRUNO EDUARDO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão consultor de 
vendas, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/52.FLS.134V-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(19/08/1986), residente e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco A, apar-
tamento 122, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando de Oliveira e de Denise 
Maria dos Santos. FERNANDA VIDMAR DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão 
analista de departamento pessoal, nascida em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/45.FLS.
58-ARUJÁ/SP), Arujá, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (26/02/1989), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco A, 
apartamento 122, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isaac Juventino de Almeida e 
de Maria Vidmar.

THIAGO WIKY XAVIER DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/306.FLS.060V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de março de mil novecentos e noventa e oito (27/03/1998), residente e domiciliado 
Rua do Cádmio, 27, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Fernando 
de Souza e de Marcia Xavier das Chagas. FABIA CAROLINE DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/364.FLS.237-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de ja-
neiro de dois mil (16/01/2000), residente e domiciliada Rua Gonçalo Temudo, 79, casa 
03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Leonardo da Silva e de 
Amanda Santos da Silva.

JONAS DE OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/194.FLS.123-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de abril de mil novecentos e noventa e dois (24/04/1992), residente e domiciliado Rua 
Sho Yoshioka, Travessa da Glória, 61, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rosenilda de Oliveira Ribeiro. NEUSA FERREIRA DE ALMEIDA, 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Divisópolis, Estado de 
Minas Gerais, Divisópolis, MG no dia dez de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
dois (10/02/1972), residente e domiciliada Rua Sho Yoshioka, Travessa da Glória, 61, 
casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Ferreira de 
Almeida e de Anésia Gomes Lima.

EDEVANILDO SEBASTIÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido neste Distrito (CN:LV.A/256.FLS.177V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e seis (12/07/1996), residente e 
domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, Viela Boa Vista, 11, casa 01, Vila Progresso, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Sebastião da Silva e de Edilma Soares 
de Araujo. ARIELLEN MARQUES DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/58.FLS.120-CANGAIBA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e oito (24/07/1998), 
residente e domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, Viela Boa Vista, 11, casa 01, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudemilson Araujo de Lima e de 
Ivaneide Marques dos Santos.

LUCAS GABRIEL DUARTE GUERRA, estado civil solteiro, profissão prensista, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/405.FLS.38V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de novembro de dois mil e um (28/11/2001), residente e domiciliado Rua Rio 
Birigui, 369, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio 
Guerra Jatoba e de Tatiana Cristina Alberto Duarte. JHENIFER ALVES ARCELINO DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capi-
tal (CN:LV.A/402.FLS.284-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de 
dois mil e um (04/10/2001), residente e domiciliada Rua Gonçalo Brandão, 30, casa 01, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Davi Arcelino da Silva e de Cleuma 
Alves de Jesus da Silva.

RODRIGO BORGES PEZINI, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/071.FLS.039V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e oitenta e três (27/09/1983), residente e domiciliado Rua 
do Cloro, 127, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidney Forcato Pezini 
e de Ivete Borges Dias Pezini. ROSELAINE DA SILVA MELO, estado civil divorcia-
da, profissão cabeleireira, nascida em Camocim de São Felix, Estado de Pernambuco, 
Camocim de São Felix, PE no dia treze de junho de mil novecentos e oitenta e três 
(13/06/1983), residente e domiciliada Rua do Cloro, 127, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Severino de Melo e de Maria do Carmo da Silva Melo.

DERECK ARAGÃO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/436.FLS.120-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e seis (20/06/1996), residente e 
domiciliado Rua Flor da Esperança, 165, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ailton Pereira e de Claudia Regina Virissimo Aragão Pereira. AGATHA THAINA 
DOS SANTOS MELO, estado civil solteira, profissão empacotadora, nascida em Ermeli-
no Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/212.FLS.250-ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de abril de dois mil (19/04/2000), residente e domiciliada 
Rua Jambolão, 25, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo dos 
Santos Melo e de Adriana Andrea Santana dos Santos.

PAULO PEREIRA RAMOS, estado civil divorciado, profissão militar, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil nove-
centos e sessenta e dois (04/02/1962), residente e domiciliado Rua Rock Estrela, 597, 
Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel 
Pereira Ramos e de Terezinha Balbina Lopes Ramos. MARCIA REGINA GOMES DE 
VASCONCELOS DE OLIVEIRA NETO, estado civil divorciada, profissão guarda civil 
metropolitana, nascida em Promissão, neste Estado, Promissão, SP no dia trinta de 
maio de mil novecentos e setenta e um (30/05/1971), residente e domiciliada Rua Rock 
Estrela, 597, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José de Oliveira Neto e de Angela Marta Gomes de Vasconcelos Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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: WALLACE DOMINGOS DA SILVA, profissão: aux. de enfermagem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Santos da Silva e de Ana Lúcia 
dos Santos Domingos Silva. A pretendente: NATHALIA RODRIGUES DE AQUINO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues de 
Aquino e de Maria Isabel Rodrigues de Aquino.

O pretendente: KÁSSIO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, profissão: agricultor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 07/03/1995, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Aleixo Fernandes e de Marinalva da 
Silva Fernandes. A pretendente: NATHALIA CORREIA BONIN, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edilson Bonin e de Sione Matos Correia Bonin.

O pretendente: ALEXANDRE NICOLAU COSTA, profissão: técnico de telecomunuca-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Nicolau da Costa e de 
Francisca Alexandre de Souza Costa. A pretendente: YASMIN MOREIRA SOARES, 
profissão: operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Cam-
po, SP, data-nascimento: 21/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Samuel Soares e de Silvia Maria Nogueira Moreira.

O pretendente: LUCAS ARAUJO MENDES, profissão: técnico em telecomunicação, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joel Alberto Mendes e de Luiza Araujo de Freitas. 
A pretendente: JAQUELINE XAVIER DOS SANTOS, profissão: aux.de PCP, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1992, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Lourisvaldo Xavier dos Santos e de Iraci Julia dos Santos.

O pretendente: APARECIDO CLAUDINO DOS SANTOS, profissão: técnico em ar 
condicionado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/05/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Jose dos San-
tos e de Cicera Claudino Biu dos Santos. A pretendente: JÉSSICA CRUZ DOS SAN-
TOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-
nascimento: 21/03/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Abelardo 
Ferreira dos Santos e de Joana Severo da Cruz.

O pretendente: MYCKE SANTOS VIEIRA, profissão: consultor financeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Vieira Junior e de Sheila Eloiza Santos 
Vieira. A pretendente: MILENE FERREIRA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Cicero Ferreira da Silva e de Amara Josefa da Silva.

O pretendente: MIKE MIRANDA DE OLIVEIRA, profissão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Flavio Pinto de Oliveira Filho e de Antonia Miranda de Castro. A 
pretendente: MAYARA HOSANA BARBOSA DOS REIS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1994, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de José dos Reis e de Maria Lucia dos Santos Barbosa.

O pretendente: GUSTAVO PEREIRA CAVALCANTE, profissão: aux.arrecadação, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Luiz Ribeiro Cavalcante e de Teresi-
nha Cavalcante Pereira de Souza. A pretendente: THALITA DOS SANTOS QUEIROZ, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/01/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josivaldo Alves Queiroz 
e de Eunice Sousa dos Santos Queiroz.

O pretendente: DEOCLECIANO BARROS SILVA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Cedro, CE, data-nascimento: 27/05/1999, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de César Cals Silva e de Maria Tomaz Barros. A pretendente: 
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 22/12/2001, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues Alves e de Edna Maria de Oliveira Alves.

O pretendente: DIEGO DELFINO DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Carlos Santos e de Ana Barra Nova Delfino. A 
pretendente: JOICE GUIMARÃES BRITO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Adalto Vitor de Brito e de Sirleide Guimarães de Souza Brito.

O pretendente: SIDNEI AURÉLIO VITURINO DOS SANTOS, profissão: barbeiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Jales, SP, data-nascimento: 07/01/1997, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Sidnei dos Santos e de Maria Joana Viturino. A pre-
tendente: BEATRIZ LEONOR DE CALDAS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Tadeu Luiz de Caldas e de Elisa Augusta Sodré de Caldas.

O pretendente: ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA, profissão: controlador de aces-
so, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/01/1969, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Matias de Oliveira e de Maria 
Aparecida de Oliveira. A pretendente: JANE PIRES DE SOUZA, profissão: do lar, esta-
do civil: viúva, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 15/01/1964, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel Pires Ferreira e de Lindinalva Maria Ferreira.

O pretendente: ELDO DA COSTA FERNANDES, profissão: analista financeiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Guarulho, SP, data-nascimento: 16/09/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Fernandes Neto e de Ivanilda Izabel 
da Costa Fernandes. A pretendente: LILIANE APARECIDA LIMA SOUZA, profissão: 
analista fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
05/05/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Cardoso Sou-
za e de Marinalva Lima Souza.

O pretendente: EDIMAR VIEIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Rosental Castro da Silva e de Vera Lucia Vieira da Silva. A 
pretendente: VANESSA DANTAS DE LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulho, SP, data-nascimento: 04/02/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Arnaldo de Lima e de Irenilda Dantas de Lima.

O pretendente: MAURÍCIO GONÇALVES RAMOS DE OLIVEIRA, profissão: gráfico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1990, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio de Oliveira e de Maria 
Santana Gonçalves Ramos de Oliveira. A pretendente: BRUNA SORIANO GRANDE, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 06/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Antonio Grande 
e de Vanderly Regina Soariano Grande.

O pretendente: LUIZ FELIPE DE SOUSA LAURENÇO, profissão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Laurenço Filho e de Maria Isabel de Sousa. 
A pretendente: VALDENIA CELIA COSTA SILVA, profissão: farmacêutica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Cuité, PB, data-nascimento: 19/08/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Everaldo Santos Silva e de Maria Verônica Costa Silva.

O pretendente: ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Severino Luiz do Nascimento e de Maria Nilma 
Ferreira do Nascimento. A pretendente: NAYARA ROSA DE JESUS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1989, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto de Jesus e de Nadilva 
Rosa de Jesus.

O pretendente: VINICIUS NAGY CIRILLO, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Luiz Claudio Cirillo e de Elaine Cristina Nagy Cirillo. A 
pretendente: DAIANE MARQUES CRUZ, profissão: analista de ouvidoria, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis da Cruz e de Ana Amelia 
Marques Medeiros.

O pretendente: JEAN CARLOS ALVES DA SILVA, profissão: montador de elevadores, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 07/11/1973, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Tereza Cristina Alves da Silva. A pretendente: 
LUZINETE FERREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Fortaleza, CE, data-nascimento: 30/07/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Lionete Ferreira da Silva.

O pretendente: JOSIAH GERMAN EREGARE, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Emevon-Nigeria, data-nascimento: 04/10/1971, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de German Eregare e de Esther Eregare. A pretendente: 
JOSILÉIA RODRIGUES DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santa Maria do Salto, MG, data-nascimento: 29/10/1979, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de José Messias Rodrigues e de Mareuza Teixeira de 
Souza.

O pretendente: GUILHERME ALVES FERREIRA, profissão: ajudante de pedreiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Janival Ferreira e de Marina Aparecida Alves 
Ferreira. A pretendente: MELLISSA MARGARETTH GIULLYA APPARECIDA ALVES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Alves e 
de Vanessa Helena da Silva.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS MASSELANI, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jurandir Masselani e de Elaine dos Santos 
Masselani. A pretendente: LETÍCIA CRISTINE MENDES BARBOSA, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Barbosa e de Silvia 
Mendes Cardoso Barbosa.

O pretendente: AYRON CEZAR DE ASSIS RIBEIRO, profissão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Guarulho, SP, data-nascimento: 04/03/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elias Roberto da Silva e de Adinalva de Assis 
Rocha. A pretendente: CAMILA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1988, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mozaniel Carvalho de Oliveira e de 
Magali da Penha Silva.

O pretendente: FERNANDO APARECIDO TRAJANO DA SILVA, profissão: técnico 
de manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/10/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Trajano da Silva 
e de Eva Lourenço da Silva. A pretendente: ALINE OLIVEIRA SOBRAL, profissão: enc. 
de supermercado, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulho, SP, data-nascimento: 
08/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eraldo Benicio de Sobral 
e de Deleildes Maura de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL MASSAHIRO MORITANI, profissão: massoterapeuta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Miltom Massayoshi Moritani e de Eunice Ki-
miko Moritani. A pretendente: MICHELLE GRACE DOS SANTOS, profissão: analista 
de licitações, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/10/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Jose dos Santos 
e de Neuza Moraes dos Santos.

O pretendente: JEAN CARMO FERREIRA, profissão: auxiliar de estoque, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1997, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Edney Barbosa Ferreira e de Jailda Rodrigues Carmo. 
A pretendente: TAINAH CAROLYNE FRANCA SOUZA, profissão: técnica de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sérgio Petrônio Souza e de Valéria 
Franca Santos.

O pretendente: ADEMIR ROCHA JUNIOR, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Ademir Rocha e de Maria Alice Viana Rocha. A pretendente: 
MARIA CARMINDA PEREIRA DA CRUZ, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Campo Maior, PI, data-nascimento: 09/06/1992, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Raimundo Ferreira da Cruz e de Raimunda Gonçalves Pe-
reira da Cruz.

O pretendente: RUIVAL DA LUZ DE BRITO, profissão: montador, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 21/10/1963, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Domingos da Luz de Brito e de 
Tereza Ferreira de Brito. A pretendente: ELISSANDRA ALVES DE SOUZA, profis-
são: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 
02/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Marino de Sou-
za e de Uzeli Alves de Souza.

O pretendente: JOSÉ MONTEIRO DA SILVA FILHO, profissão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Brejo da Madre de Deus, PE, data-nascimento: 15/10/1942, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Monteiro da Silva e de Celina 
Maria da Silva. A pretendente: IVONEIDE OLIVEIRA DA SILVA, profissão: agricultora, 
estado civil: viúva, naturalidade: Pedreiras, MA, data-nascimento: 28/07/1957, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio de Oliveira e de Terezinha Maria da 
Conceição Oliveira.

O pretendente: GUILHERME BENFICA DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Marcelino de Souza e de Magda Benfica. A 
pretendente: CAROLINE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: atendente, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mozaniel Carvalho de Oliveira e de Magali da 
Penha Silva.

O pretendente: ANDERSON DINIZ, profissão: marceneiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Ouro Fino, MG, data-nascimento: 27/04/1991, residente e domiciliado em 
Jacutinga, MG, filho de José Cláucio Diniz e de Conceição Lupinacci Diniz. A preten-
dente: LUANA CRISTINA DE ARAUJO ALMEIDA, profissão: engenheira civil, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joselito dos Santos Almeida e de Maria Chaves 
de Araujo Santos.

O pretendente: DAVI RODRIGUES MARTINS, profissão: aux. administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Oliveira Martins e 
de Yara Rodrigues Martins. A pretendente: LAYANE RODRIGUES DE ARAÚJO 
DO CARMO, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Go-
vernador Valadares, MG, data-nascimento: 30/09/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Lamarck Pereira do Carmo e de Gisnária Rodrigues 
de Araújo.

O pretendente: DANILO RODRIGUES FELIX, profissão: líder de setor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Fernando Felix e de Solange Rodrigues Felix. 
A pretendente: CÍNTIA FIGUEIREDO DE SOUZA, profissão: esteticista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Guarulho, SP, data-nascimento: 26/09/1988, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Marques de Souza e de Florinalva Figueiredo 
de Azevedo.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO PEREIRA SANTOS, profissão: supervisor de 
vendas, estado civil: divorciado, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nas-
cimento: 23/07/1982, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osvaldo 
Neres dos Santos e de Rita de Cássia Pereira Santos. A pretendente: ANGEL 
PRISCILA DA MOTA DOS SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1993, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Pereira dos Santos e de Maria Pereira da 
Mota dos Santos.

O pretendente: DAVI NASCIMENTO SOUZA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barra Nova-Munic. Pilão Arcado, BA, data-nas-
cimento: 12/11/1971, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carolino 
Moreira de Souza e de Maria Nascimento Souza. A pretendente: SELMA REGINA 
DE SOUZA, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: divorciada, naturalida-
de: Santa Mariana, PR, data-nascimento: 16/04/1970, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de Osvaldo Paulino de Souza e de Maria de Lourdes de 
Souza.

O pretendente: EZEQUIEL DA SILVA EUFRAZIO, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1991, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Elias Martins Eufrazio e de Marilurdes da Silva 
Eufrazio. A pretendente: LETICIA LOPES DE SOUZA, profissão: op. de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luciano de Souza e de Marina Lopes de 
Almeida.

O pretendente: ORLANDO VICTOR DE GOIS TEIXEIRA, profissão: controlador 
de acesso, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/10/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Paulo Teixeira e de 
Norma Gois de Souza Teixeira. A pretendente: PRISCILLA TOMAZ DE LIMA, profissão: 
aux.de escritório, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/06/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Erivaldo de Lima e de 
Lucimar Tomaz de Lima.

O pretendente: GERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA, profissão: operador de te-
lemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/11/2000, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Aris-
ton dos Santos Silva e de Ana Carolina dos Santos Silva. A pretendente: BIANCA 
OLIVEIRA SIMÕES, profissão: atendente de telemarkerting, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1999, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Celso Luis Simões e de Liliani Oliveira da Silva 
Simões.

O pretendente: EDVALDO JOSÉ CÂNDIDO, profissão: autônomo, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Ferradas-Itabuna, BA, data-nascimento: 28/06/1956, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Agenor José Cândido e de Judith Maria da Silva. A 
pretendente: LILIANI OLIVEIRA DA SILVA, profissão: diarista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: 2º Subd. Santo André - Utinga, BA, data-nascimento: 17/07/1976, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Livalte Salomão da Silva e de Helena Maria 
Oliveira da Silva.

O pretendente: LEANDRO ALMEIDA BAZILICE, profissão: assistente de marketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1988, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lucinei Bazilice e de Gilza Gonçalves 
Almeida. A pretendente: MARIA ANGELICA DE MOURA BRITO, profissão: promo-
tora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/07/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Orlando de Freitas Brito 
e de Ivanilda Gomes de Moura Brito.

O pretendente: VAGNER VINÍCIUS GOMES DA SILVA, profissão: feirante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/2001, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Claudio de Oliveira da Silva e de Vanessa Gomes de 
Queiroz. A pretendente: AMANDA LIMA FAGUNDES, profissão: feirante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/2001, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Armando Rodrigues Fagundes e de Claudia de Lourdes 
Lima Fagundes.

O pretendente: JOSE HENRIQUE DA SILVA SOARES, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Soares Neto e de Gislaine Marques 
da Silva Miguel. A pretendente: ZENIELE SANTOS GOMES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Zenildo Oliveira Gomes e de Marizete Teixeira 
dos Santos Gomes.

O pretendente: ELYSON OLIVEIRA MOURA, profissão: aux. geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/2001, residente e domiciliado em 
Itapevi, MG, filho de Edson da Silva Moura e de Fabiana Paula de Carvalho Oliveira 
Moura. A pretendente: INGRID SANTANA NEVES, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/2001, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Robson Neves e de Rita de Cássia Alves de Santana 
Neves.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: AUDALIO JUSTINO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Anadia, AL, data-nascimento: 28/07/1938, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Justino da Silva e de Jasmelia Maria da Silva. A 
convivente: VERA LUCIA MARTINS DOS REIS, profissão:, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 07/07/1954, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Ferreira dos Reis e de Maria Antunes 
dos Reis.

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: PAULO ROCHA E SÁ FILHO, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Paraibano, MA, no dia (01/09/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Paulo Rocha e Sá e de Rosa Maria Pereira de Sá. A pretendente: FRANCISCA 
MORAIS DA COSTA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São João 
dos Patos, MA, no dia (20/01/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Carlos Alves da Costa e de Luzimar Maria Morais da Costa. Es
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: DIEGO DANTAS SOARES, estado civil solteiro, profissão operador de 
empilhadeira, nascido em Santo Antônio, RN, no dia (17/03/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Antônio Soares da Costa e de Elza Maria 
Dantas da Costa. A pretendente: SILVANIA VENÂNCIO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em Tangará, RN, no dia (03/06/1993), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Expedito Venâncio da Silva e de Jucileide 
Marques dos Santos Silva.

O pretendente: ALEXANDRE RODRIGUES FREITAS, estado civil solteiro, profissão 
marcineiro, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (18/03/1987), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lindinalvo de Oliveira Freitas e de Ilza 
Rodrigues Freitas. A pretendente: PRISCILA CINQUE MOREIRA, estado civil solteira, 
profissão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1996), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Santos Moreira e de Marilza 
Cinque da Costa Moreira.

O pretendente: JOSÉ ARNALDO DE LIMA, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em Alagoa Grande, PB, no dia (31/05/1964), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Paulo de Lima e de Maria Moizinho de Lina. A 
pretendente: ROSEMEIRE SOUZA MENDES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/05/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Lourival Souza Mendes e de Adnalva Pereira Mendes.

O pretendente: CLODOALDO SIQUEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Haroldo Silva Lima e de Maria Neide de Oliveira 
Siqueira Silva. A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
especialista em ensino a distância I, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alexandre dos 
Santos e de Maria Auxiliadora dos Santos.

O pretendente: EZEQUIEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido 
em Contagem, MG, no dia (22/07/1972), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Aurea da Silva. A pretendente: MARIA JANINA BENTO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Parnaiba, PI, no dia (10/07/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Altino dos Santos 
e de Maria Bento dos Santos.

O pretendente: CICERO ARAUJO RAMOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em Quinta do Sol, PR, no dia (25/09/1958), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim José Ramos e de Rosa Maria Ramos. 
A pretendente: ANTONIA MOREIRA VELOSO, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Pimenteiras, PI, no dia (09/10/1973), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Laura da Cunha Moreira.

O pretendente: ROSANA ALVES BEZERRA, estado civil solteira, profissão empresária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Alves Bezerra e de Laura Quiteria Bezerra. A pretendente: 
PATRICIA VALENÇA MONTEIRO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/06/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Monteiro da Silva e de Marlene Silva Valença.

O pretendente: EDNEI APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Cicero Aparecido da Silva e de Rosely Aparecida Matias de Oliveira. 
A pretendente: ÂNGELA LUIZA DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Guarulhos, SP, no dia (17/01/1977), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose João dos Santos e de Luiza 
Antonia de Souza Santos.

O pretendente: LUAN DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
cozinha, nascido em Colinas, MA, no dia (02/04/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião dos Santos Carvalho e de Vanelma Meneses 
da Silva Carvalho. A pretendente: LARA KETILLY DOS SANTOS GONÇALVES, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em Senhor do Bonfim, BA, no dia (25/10/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Clebson da Silva Gonçalves 
e de Anacleia dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de expedição, nascido em Suzano, SP, no dia (17/07/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiano da Silva e de Marilene Jose Oliveira. A 
pretendente: HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA ISAAC, estado civil solteira, profissão 
repositora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/07/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Otavio Isaac e de Elisabete de Oliveira Nunes.

O pretendente: VITOR GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/2003), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes de Lima e de Eli Clelia Rodrigues da Silva. A 
pretendente: LUANA BISPO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
cozinha, nascida em Buerarema, BA, no dia (09/05/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jackson Soares Santos e de Damiana Bispo dos Santos.

O pretendente: MAXIMIANO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão aposenta-
do, nascido em Acajutiba, BA, no dia (04/07/1944), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Tomásia dos Santos. A pretendente: VANDAIRES LOPES DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em Itambé, BA, no dia 
(20/03/1959), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro 
Lopes dos Santos e de Isabel Maria dos Santos.

O pretendente: VAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Alves de Almeida e de Marliange Teixeira de Almei-
da. A pretendente: ADRIANA DE SOUZA BISOUTO, estado civil divorciada, profissão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Isaias Bisouto e de Dirce de Souza Bisouto.

O pretendente: EDIMAR BATISTA VIEIRA, estado civil divorciado, profissão ajudante de 
montagem, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (13/11/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Zanonio Manoel Vieira e de Pedrina Batista Vieira. 
A pretendente: LÍLIAN SILVA SOUSA, estado civil solteira, profissão supervisora de call 
center, nascida em Imperatriz, MA, no dia (03/12/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Tomé de Sousa e de Maria das Graças Silva Sousa.

O pretendente: SAMUEL DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão promotor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (10/10/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Silvio Roberto da Silva e de Cleide Dias da Silva. A pretendente: RAFAELA 
DOS SANTOS TAVARES, estado civil solteira, profissão operado de atendimento, nascida 
em Capanema, PA, no dia (21/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Rafael Pereira Tavares e de Silvana Nasaré Broges dos Santos.

O pretendente: RADAMÉS GABRIEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
educador fisico, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1998), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Gonçalves dos Santos e de Aurea 
Solange Ferreira dos Santos. A pretendente: CAROLINA DA SILVA PRIMO, estado civil 
solteira, profissão publicitária, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos de Souza Primo e de 
Angelica Brandao da Silva Primo.

O pretendente: LUCAS FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão porteiro, nascido em Oeiras, PI, no dia (01/11/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Saturnino Gomes dos Santos e de Dedisce Barbosa 
de Barros Santos. A pretendente: NATASHA APARECIDA BRASILEIRO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/03/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Clayton Alves Brasileiro e de Jussara 
Aparecida Gonçalves.

O pretendente: FELIPE MARQUES FARIAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascido em Catanduva, SP, no dia (24/10/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Renivaldo Celestino Delmindo Farias e de Elisangela 
Marques dos Santos. A pretendente: STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA DANTAS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (28/04/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vera Lucia da Silva Dantas.

O pretendente: TIAGO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos da Silva e de Ana Claudia Alves 
Rodrigues da Silva. A pretendente: INGRID DE JESUS FRANCO, estado civil divor-
ciada, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José de Jesus Franco 
e de Valdete Raimunda Franco.

O pretendente: MICHAEL HENRIQUE SANTOS SENA, estado civil solteiro, profissão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo de Oliveira Sena e de Ionice dos Santos 
Campos. A pretendente: ALINE ELOIZA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/04/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ednei Aparecido da Silva e de Angela Luiza 
de Souza Santos.

O pretendente: DIEGO JOSE BATISTA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1986), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Jorge José Batista e de Ivonete Vieira Santos Batista. 
A pretendente: DALILA TAMIRES BASTOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (09/04/1997), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Genivaldo Barros de Oliveira e de Sandra 
Mara Moreira Bastos.

O pretendente: NATÃ RAYMUNDO DO NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão pizzaiolo, nascido em Ribeirão Pires, SP, no dia (30/07/2001), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sandro Raymundo dos Santos e 
de Silvia Lucio do Nascimento. A pretendente: VELUMA DE JESUS SILVA, estado 
civil solteira, profissão pizzaiola, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Fabio da Silva e 
de Rozenilde Reis de Jesus.

O pretendente: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em Rio do Pires, BA, no dia (14/02/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Antonio de Oliveira e de Anita Rosa de Jesus. 
A pretendente: LAIS ALVES DE PAIVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (19/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria do Socorro Alves de Paiva.

O pretendente: MARCO ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Rufino da Silva e de Cicera Maria da Silva. A pretendente: 
SILVANA CRISTINA COSTA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (25/09/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Carlos Costa e de Adelia Soares da Silva.

O pretendente: VALDECI LIMA DO NASCIMENTO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Teresina, PI, no dia (16/06/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Lima do Nascimento e de Maria do Perpetuo So-
corro Pereira Galisa. A pretendente: LIDIA GUIMARÃES NUNES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/04/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Erivan da Silva e de Gessi 
Guimarães Nunes da Silva.

O pretendente: JASKSON JOSÉ SIEBRA MASCARENHAS, estado civil solteiro, profis-
são autônomo, nascido em Crato, CE, no dia (28/02/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Mascarenhas Xavier e de Maria Leonora Siebra 
Mascarenhas. A pretendente: RAIMUNDA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS, estado 
civil solteira, profissão manicure, nascida em Crato, CE, no dia (28/09/1969), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Alves de Matos e de Raimunda 
Ribeiro de Matos.

O pretendente: GUILHERME BARBOSA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão cobra-
dor de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/09/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira Neto e de Ivane Barbosa da Silva 
Pereira. A pretendente: THUANE DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar operacional, nascida em Santo André, SP, no dia (14/12/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Alves de Oliveira e de Daniela 
Cristina dos Santos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO RODRIGUES SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jaildes Rodrigues dos Santos. A pretendente: KATIA 
REGINA TILHERI ROMEU, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/07/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Celso Luiz Tilheri Romeu e de Maria Aparecida Romeu.

O pretendente: ODAILTON RODRIGUES NUNES, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em Januaria, MG, no dia (03/11/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Vilasio Rodrigues Nunes e de Natalina Batista Nunes. A 
pretendente: VALQUIRIA DA SILVA JANUÁRIO, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Arujá, SP, no dia (09/03/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valdir Januário e de Maria Cecilia da Silva Januário.

O pretendente: JHONATAN VERIDIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Antonio dos Santos e de Marilda Veridiano da 
Silva. A pretendente: MARICLEIDE PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
maquiadora, nascida em Piatã, BA, no dia (13/02/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Orisvaldo Elias de Souza e de Maria Pereira Santos Souza.

O pretendente: JOEL DIAS DE ALCANTARA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/05/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Dias de Alcantara e de Doraci Aparecida Rosa Alcantara. 
A pretendente: CLÁUDIA MENDONÇA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Florisvaldo Mauricio de Almeida e de Izaulina 
Mendonça Silva de Almeida.

O pretendente: LUCAS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão orientador de 
estacionamento, nascido em Garanhuns, PE, no dia (06/12/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Davi Neto e de Sônia Maria da Silva Santos. 
A pretendente: MARIA IARA PEREIRA SILVINO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Caetés, PE, no dia (14/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Valdemar Silvino e de Raimunda Pereira Silvino.

O pretendente: DJALMA MARTIMIANO REIS MENDES, estado civil solteiro, profissão 
segurança, nascido em Santo André, SP, no dia (24/11/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto de Jesus Reis Mendes Junior e de Alexandra 
Aparecida Candida Martimiano. A pretendente: SAMARA LIMA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Palmeirina, PE, no dia (27/04/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Vitorino dos Santos e de 
Maria Sandra de Lima.

O pretendente: ROBERTO MELO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Amancio Nascimento e de Rosineide Melo dos 
Santos Nascimento. A pretendente: BRUNA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/03/1998), residente 
e domiciliada neste distriro, São Paulo, SP, filha de Oldari José Pereira de Freitas e de 
Deise de Jesus Pereira de Freitas.

O pretendente: BRUNO GOMES LEAL, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Reinaldo Duarte Leal e de Adriana Gomes Pereira. A pretendente: 
JÉSSICA DA SILVA CUNHA, estado civil solteira, profissão assistente financeiro, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/05/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Carlos do Sacramento Cunha e de Cirene Alves da Silva.

O pretendente: DAVI GONÇALO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Gonçalo Ferreira e de Maria do Carmo Sampaio da 
Costa. A pretendente: CINTHIA DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/08/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Cordeiro de Souza e de 
Santa Alice de Oliveira Souza.

O pretendente: GABRIEL BARBOSA MARTINS, estado civil solteiro, profissão assistente 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Willians Alves Martins e de Rosilania Barbosa de Sá. A 
pretendente: CAROLINE ALVES SILVA, estado civil solteira, profissão analista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Adenilson Silva e de Mirlene Alves Jacinto.

O pretendente: VITOR MACIEL DA SILVA ANDRADE, estado civil solteiro, profissão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Maciel de Andrade e de Eliene Maciel da Silva 
de Andrade. A pretendente: KÉZIA DE JESUS DA HORA, estado civil solteira, profissão 
analista de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Conceição da Hora e de 
Anatália de Jesus da Hora.

O pretendente: MIGUEL FARIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (20/08/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Amaro Edinaldo da Silva e de Marli de Faria da Silva. A pretendente: REGIANE 
DE OLIVEIRA CORREA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/10/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Roberto Carlos Correa e de Euzileia de Oliveira Correa.

O pretendente: JOSELITO LIMA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar geral, nas-
cido em Ruy Barbosa, BA, no dia (01/01/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Rosa Silva e de Maria Nilza Lima Silva. A pretendente: TATIANA 
ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Ruy 
Barbosa, BA, no dia (30/12/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jorge Farias dos Santos e de Luzia Alves dos Santos.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Dias da Silva e de Geralda Rosa Pereira da Silva. A 
pretendente: STEPHANIE VITORIA SANTOS LIMEIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Limeira da Silva e de Claudia Santos Martires da Silva.

O pretendente: CARLOS APARECIDO DE AMARAL, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1966), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Eduardo de Amaral e de Augusta Gonzales 
de Amaral. A pretendente: MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS, estado civil divor-
ciada, profissão cuidadora de idosos, nascida em Inhambupe, BA, no dia (13/11/1966), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Gomes dos Santos 
e de Maria de Souza Santos.

O pretendente: DOUGLAS CELESTINO CAETANO DOS SANTOS, estado civil divorcia-
do, profissão pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1995), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Patricia Caetano dos Santos. A pretendente: 
EDISÔNEIDE GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão balconista, nascida 
em Lajes, RN, no dia (17/07/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria Gomes da Silva.

O pretendente: GILMAR DIAS TEIXEIRA, estado civil divorciado, profissão acrilista, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (05/06/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Mariano Dias Teixeira e de Maria Aparecida Teixei-
ra. A pretendente: LIGIA BATISTA SANTOS, estado civil solteira, profissão manicure e 
pedicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1965), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Lidia Batista Santos.

O pretendente: TIAGO DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ferramenteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Heloiso Alves da Silva e de Raimunda Dias dos Santos da Silva. 
A pretendente: ANDREA BENTO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Rio do Prado, MG, no dia (09/02/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Cicera Bento dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS CANTUARIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1971), residente e domiciliado no Es-
tados Unidos da América, filho de Amadeu Cantuario da Silva e de Maria Albina Cantuario 
da Silva. A pretendente: VANDERLÉIA SANTOS SOUZA, estado civil divorciada, profissão 
autônoma, nascida em Arauá, SE, no dia (11/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valmir Mauro Alves de Souza e de Marluce dos Santos Souza.

O pretendente: GEOVANNY DA SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Maracás, BA, no dia (02/10/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Benicio Vieira dos Santos e de Joselia da Silva Santos. 
A pretendente: JAQUELINE DE OLIVEIRA HENRIQUES, estado civil solteira, profissão 
pedreira, nascida em São Gonçalo, RJ, no dia (28/09/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Airton Menegotto Henriques e de Ivonilda Ramos 
de Oliveira.

O pretendente: THIAGO ERINALDO DE FREITAS MELO, estado civil solteiro, profissão 
metalúrgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edimilson Erinaldo de Melo e de Betiana Antonia de 
Freitas Melo. A pretendente: GABRIELA MOTA BARBOSA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (05/05/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Lauro Barbosa e de Maria José Mota Barbosa.

O pretendente: EDUARDO GOMES DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profis-
são especialista de SMD, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eliseu Ferreira de Albuquerque e de 
Maria Helena Gomes de Albuquerque. A pretendente: RAQUEL CECILIA MAGALHÃES, 
estado civil divorciada, profissão secretária executiva, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (17/05/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rodney 
Homem Magalhães e de Izaura Conceição da Silva Magalhães.

O pretendente: ARLEDO PRAXEDES DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Arledo Praxedes da Silva e de Ivanir Beserra da Silva. A 
pretendente: GRAZIELLE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Barbosa da Silva e de Sandra Alves dos Santos Silva.

O pretendente: WEVERTON CERQUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo dos Santos e de Dalva Isabel Cerqueira. A 
pretendente: LUANA FERREIRA DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em Arujá, SP, no dia (31/05/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Elias Alves de Araujo e de Maria Aparecida Ferreira de Araujo.

O pretendente: SERGIO RICARDO MOREIRA, estado civil divorciado, profissão segu-
rança, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Romualdo Moreira e de Izolina Teodora Dutra Moreira. A 
pretendente: MARIA APARECIDA LIMEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
diarista, nascida em Pianco, PB, no dia (19/02/1983), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de José Francisco da Silva e de Maria Madalena Limeira Silva.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão líder de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/08/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Henrique dos Santos e de Maria das Graças da Silva. 
A pretendente: STEPHANIE FABÍOLA DA SILVA, estado civil solteira, profissão autôno-
ma, nascida em Suzano, SP, no dia (30/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Joseilto José da Silva e de Cristiane Aparecida Manna da Silva.

O pretendente: ANDRÉ BARBOSA DE MORAES, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em Guarulhos, SP, no dia (29/06/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gonçalo de Moraes e de Leonilda Barbosa de Moraes. A 
pretendente: LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/04/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Osvaldo de Araujo e de Arlete de Araujo.

O pretendente: WESLEY CRISTHIAN DO NASCIMENTO SANTOS, estado civil soltei-
ro, profissão autônomo, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (17/09/2000), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Santos e de 
Michele Aldalina do Nascimento Pinto. A pretendente: ARIADNY SANTOS OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar admnistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(28/11/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alessandro 
Rodrigues Oliveira e de Cristina Pereira dos Santos.

O pretendente: SIDNEI COSTA ROMÃO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Roque Romão e de Simone Costa Romão. A pretendente: LUANA NU-
NES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Nunes.

O pretendente: ÉRICO FERNANDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista 
de logista, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (31/12/1980), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Arisvaldo Pedro dos Santos e de Aparecida 
Benedita dos Santos. A pretendente: ANNA BEATRIZ DE CASTRO PACHECO, estado 
civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/08/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiano Taveira Pacheco 
e de Priscilla de Castro Pacheco.

O pretendente: VINICIUS DA COSTA DOMINGOS, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Domingos e de Maria Aparecida da Costa Domingos. 
A pretendente: YASMIM GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Dorivaldo Alves dos Santos e de Juliana Aparecida Gonçalves.

O pretendente: WEVERTON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (14/03/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Humberto Pereira da Silva e de Maria de Lourdes 
Pereira da Silva. A pretendente: MONICA SOUSA ANDRADE, estado civil solteira, 
profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pedro dos Santos Andrade e 
de Lidiane Maciel de Sousa.

O pretendente: ANWAR SAEED, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em 
Lahore - Paquistão, no dia (16/07/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Tariq Mahmood e de Shazia Begum. A pretendente: KELLY CRISTINA DOS 
SANTOS VITAL, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (27/11/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Vital Sales e de Maria de Fatima dos Santos Vital.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA CAMPOS, estado civil solteiro, profissão empresá-
rio, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Dercilio Ribeiro Campos e de Marcia Lopes de Oliveira Campos. 
A pretendente: SARA CRISTINA EUZEBIO, estado civil solteira, profissão secretária, 
nascida em Cotia, SP, no dia (24/10/1999), residente e domiciliada em Vargem Grande 
Paulista, SP, filha de Eduardo Euzebio e de Lianice Martins de Oliveira.
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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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: RACHID MUSTAPHA, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em Foz do Iguaçu, PR, no dia 11/02/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Mohamad Rachid Mustapha e de Hassana Ahmad Farhat. A 
pretendente: IARA JÉSSICA MUNIZ MONTENEGRO, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em Itapipoca, CE, (Reg. 1º Ofício), no dia 30/11/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Eduardo Oliveira Montenegro 
e de Jocilene Maria Aires Muniz. Obs.: Envio o Edital de Proclamas ao Oficial de Registro 
Civil próximo do endereço do contraente.

O pretendente: LEANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
assistente fiscal, nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 25/12/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Bispo de Oliveira e de 
Alciene Bezerra Silva de Oliveira. A pretendente: VIVIANE DE JESUS SILVA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no 
dia 15/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Alves da Silva e de Andrelina Madalena de Jesus.

O pretendente: FILIPE DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 17/12/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Osvai de Souza Santos e de Rosa Aparecida 
de Souza Santos. A pretendente: ANNA PAULA ALVARES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão gerente de projetos, nascida nesta Capital, Consolação, SP, no dia 
12/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luis Paulo 
dos Santos e de Rosana Mariangela Alvares da Silva.

O pretendente: CÂNDIDO ELPIDIO DE SOUZA VACCAREZZA, estado civil divorciado, 
profissão médico, nascido em Distrito de Carrapichel, Senhor do Bonfim, BA, no dia 
26/09/1955, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Guilhermino 
Alves Vaccarezza e de Alsônia Alves de Souza Vaccarezza. A pretendente: TÂNIA DOS 
SANTOS CORRÊA, estado civil solteira, profissão coordenadora pedagógica, nascida 
nesta Capital, Subdistrito Penha, SP, no dia 19/11/1973, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Antonio Corrêa e de Maria José Corrêa.
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Timing é tudo

A economia de 
aplicativos mostrou 
resiliência diante dos 
desafios trazidos pela 
Covid-19, mas é claro 
que categorias distintas 
estão sendo impactadas 
de formas diferentes 

Enquanto algumas 
estão em um ciclo de 
crescimento, outras 

parecem estar estagnadas. 
Após um retorno à ativa lento 
para os apps de e-commerce 
no primeiro trimestre, uma 
análise de dados da Adjust 
revelou que o comércio mo-
bile passou a se recuperar 
conforme as restrições co-
meçaram a ser flexibilizadas. 

Comparando a última 
semana de março com o 
mesmo período de abril, 43% 
mais usuários retornaram 
às suas plataformas de co-
mércio eletrônico favoritas 
globalmente. Essa crescente 
tendência tem persistido e 
é especialmente digna de 
atenção na América Latina, 
onde a pandemia acelerou o 
segmento de e-commerce. O 
download de aplicativos de 
compras teve na região um 
crescimento anual de 43% 
em maio, de acordo com a 
Apptopia. 

O Brasil e o México foram 
os grandes responsáveis 
pelo crescimento - com um 
acréscimo de 68% e 39%, 
respectivamente. Com o 
distanciamento social sendo 
uma realidade ainda para 
um futuro próximo, mais 
e mais consumidores irão 
para o comércio eletrônico 
em vez de lojas físicas. No 
entanto, cabe aos profis-
sionais de marketing agir 
apropriadamente neste mo-
mento - e o reengajamento 
será essencial. 

Se você atua nessa área e 
procura uma forma de ala-
vancar o seu aplicativo de 
varejo durante estes tempos 
difíceis - e ser um “top of 
mind” quando seus usuários 
precisarem de ajuda -, você 
tem que prestar atenção a 
um dado específico: “quan-
do” e não “o quê”. 

Com uma visão aprofun-
dada sobre os horários de 
pico da atividade dos seus 
usuários, você pode planejar 
corretamente. Isso também 

abre uma incrível janela de 
oportunidade, permitindo 
que profissionais de marke-
ting apresentem campanhas 
de reativação. A pesquisa da 
Adjust nos mostra que essa 
tática é especialmente im-
portante nos aplicativos de 
e-commerce, com 73% das 
atribuições dessa categoria 
provenientes de esforços de 
retargeting. 

Por exemplo, estabelecer 
o timing perfeito para uma 
simples notificação nos perí-
odos que você tem certeza de 
que os usuários estão ativos é 
uma forma inteligente de tra-
zer de volta mais público para 
seu aplicativo, resultando em 
mais conversões. Conforme 
a startup de retargeting para 
aplicativos Remerge afirma: 
“redirecionamento é uma 
máquina bem lubrificada que 
faz sua estratégia funcionar 
tranquilamente”. 

Os dados da Adjust reve-
lam que aplicativos de e-
commerce veem um pico de 
sessões na hora do almoço, 
entre 12h e 14h, e novamente 
à noite, com sessões entre 
19h e 22h - respondendo por 
um quarto do total diário. 
Da mesma maneira, os apps 
de alimentação observam 
aumento no uso entre as 17h 
e 20h, representando 31% 
do total de sessões diárias. 

Sabemos que isso faz 
sentido - afinal, as pessoas 
gostam de fazer compras, ou 
pelo menos navegar em seu 
tempo livre e usar aplicativos 
de alimentação quando estão 
cozinhando ou pedindo o 
jantar - e, agora, temos os 
dados para comprovar isso. 

A expressão “timing é 
tudo” pode ser um clichê por 
uma razão: porque a gente 
sabe que, com frequência, 
isso é uma grande verdade. 
Mas encontrar o “tempo” cer-
to nunca foi mais importante, 
pois usuários - com diversas 
ofertas - têm mais opções 
que antes, e reengajá-los 
tornou-se fundamental para 
estratégias de marketing 
bem-sucedidas. 

Em 2020, o redireciona-
mento está decolando como 
a ferramenta de ativação 
mais eficaz e eficiente. 

(*) - É gerente de vendas Brasil na 
Adjust, empresa líder de mercado 

em mensuração mobile, prevenção 
contra fraudes, cibersegurança e 

automação de marketing. 

Barbara Martins (*)
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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: MÁRCIO ALEXANDRE MARIM, de nacionalidade brasileira, profis-
são pedreiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/11/1974), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Marim e de 
Maria do Carmo Marim. A pretendente: SOLANGE LUIZA DE LIMA OMENA, de na-
cionalidade brasileira, profissão operadora de caixa, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (19/01/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de José Guilherme Alves de Omena e de Maria Luiza de Omena.

O pretendente: WELLITON SAMPAIO VITORIO, de nacionalidade brasileira, profissão 
eletricista, estado civil solteiro, nascido em Boa Nova - BA, no dia (28/05/1984), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo José Vitorio 
e de Nelza Oliveira Sampaio Vitorio. A pretendente: JANIELE LEITE DE MELO, de 
nacionalidade brasileira, profissão supervisora de loja, estado civil solteira, nascida 
em Pesqueira - PE, no dia (14/11/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Cícero Eleno Amaro de Melo e de Maria de Lourdes Leite de Melo.

O pretendente: DANILO LIRA DE FREITAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de sistemas, estado civil divorciado, nascido em Cotia - SP, no 
dia (15/01/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Milton José da Silva e de Maria Cicera Lira de Freitas. A pretendente: CHRISTIANE 
PRISCILA PEREIRA SALVADOR, de nacionalidade brasileira, profissão biomédi-
ca, estado civil solteira, nascida em Jundiaí - SP, no dia (16/12/1991), residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Benedito Salvador Neto e de 
Maria Cristina Pereira Barbosa.

O pretendente: LUIZ FERNANDO TEIXEIRA CHAVES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/11/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Marcio Marques 
Chaves e de Maria Auxiliadora Teixeira. A pretendente: LILIANE AZEVEDO OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em Abaira 
- BA, no dia (23/03/1989), res idente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Dalvo Fagundes de Oliveira e de Maria de Azevedo Oliveira.

O pretendente: GREGORY SANCHES, de nacionalidade brasileira, profissão microempre-
endedor, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (16/01/2000), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Sanches e de 
Fabiana Rita Modolo Sanches. A pretendente: JÚLIA ARAUJO VIEIRA, de naci onalidade 
brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(17/09/2002), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Michel 
Leite Vieira e de Andreia Araujo das Chagas.

O pretendente: CELSO ALMEIDA DA NATIVIDADE, de nacionalidade brasileira, profis-
são professor universitário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(04/08/1957), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim 
Augusto da Natividade Magalhães e de Helena Almeida da Natividade. A pretendente: 
MARLI ASTOLFI, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil divor-
ciada, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (23/12/1961), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Astolfi e de Ivone Garcia Astolfi.

O pretendente: NIVALDO JOSE MONTE, de nacionalidade brasileira, profissão engenhei-
ro civil, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/06/1958), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Iberico Monte e de Lina Tomei 
Monte. A pretendente: TATIANE MALHEIROS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão consultora educacional, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (09/12/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Benedito da Silva e de Vania Aparecida Malheiros da Silva.

O pretendente: LUCAS PACHECO AFFINI, de nacionalidade brasileira, profissão atleta 
profissional, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/03/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Everaldo Affini e de 
Luzimar Cação Pacheco Affini. A pretendente: SUELLEN VIANA SANTANA, de naciona-
lidade brasileira, profissão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (18/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Lucas Araujo Santana e de Maria Lucineide Viana Santana.

O pretendente: REGINALDO CLARO PEROBELLI, de nacionalidade brasileira, profissão 
motorista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/07/1959), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alvaro Perobelli e de Francisca Claro Pe-
robelli. A pretendente: MAISA GONÇALVES AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão 
do lar, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/07/1964), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Gonçalves e de Clarice Munhoz Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ GUILHERME JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão advogado, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/07/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Guilherme Sobrinho e de Luciana Vieira Basilio 
Guilherme. A pretendente: THAIS TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão bióloga, 
estado civil solteira, nascida em Guarulhos SP, no dia (04/12/1974), residente e domiciliada 
neste Subdistritio, São Paulo - SP, filha de Jose Carlos Teixeira e de Neuza Antonia Teixeira.

O pretendente: LEANDRO GIMENEZ, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/01/1981), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paul o - SP, filho de Gilberto Gimenez e de Eliana Gimenez. A pretendente: 
ERIKA CRISTINA DE GODOY, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/11/1983), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Benedito de Godoy e de Elisabete Aparecida Capaci de Godoy.

O pretendente: EWERTON RODRIGUES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
protético, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/09/1974), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Rodrigues de Souza Sobrinho 
e de Lourdes Virginia Ribeiro de Souza. A pretendente: JÉSSICA AMARO FLORES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (06/10/1989), residente e domicili ada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Samuel Pedro dos Santos e de Regina Amaro Flores dos Santos.

O pretendente: PAULO CEZAR PAPPALARDO, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico de aquecedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/11/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso Pappalardo e 
de Rosa Maria Pappalardo. A pretendente: CLÁUDIA JANAÍNA ALVES DA SILVA FAR-
RABRÁS, de nacionalidade brasileira, profissão contadora, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (13/01/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Cláudio Sergio Farrabrás e de Severina Alves da Silva.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO SOARES VALENÇA, de nacionalidade brasileira, 
profissão ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em Tomar do Geru - SE, no dia 
(09/06/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João 
Soares Valença e de Maria Soares Filha. A pretendente: ROSILANE DA SILVA SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, profissão lavradora, estado civil solteira, nascida em 
Cristianópolis - SE, no dia (20/11/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Joselito Simões dos Santos e de Matilde Augusta da Silva.

O pretendente: JHONY MOURA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profis-
são porteiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/10/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose da Conceição 
Nascimento Filho e de Claudenice Maria Moura Nascimento. A pretendente: MIRIAM 
VERARDI MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/12/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aldemar Miranda Marques e de Silvia 
Regina Verardi Miranda.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALEXANDRE MIRANDOLA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profis-
são economista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/10/1968), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Pereira e 
de Sueli Mirandola Pereira. A convivente: MARINA ALVES VIEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(29/10/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Alves Vieira e de Cleuza da Silva Vieira.

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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: ISAAC DE MELO ROCHA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (22/08/1990), estado civil solteiro, profissão 
publicitário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Samuel 
Benedito da Rocha e de Elisa de Melo Rocha. A pretendente: ANA CRISTINA FERREIRA 
GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 
(06/07/1993), estado civil solteira, profissão médica veterinária, residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, filha de Agnaldo Guimarães da Silva e de Itma Ferreira Guimarães. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente 
e domiciliada.

O pretendente: JEFERSON BARBOSA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia (23/11/1988), estado civil solteiro, profissão 
enfestador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jairo José da Silva e de Angela Maria Ferreira Barbosa Silva. A pretendente: 
MEIRE DA SILVA BRITO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Lapa 
- SP, no dia (12/03/1981), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Auri Gomes de Brito e de 
Joelina da Silva Brito.
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

Com a modernidade, 
as novas profissões 
estão cada vez mais 

interagindo com os proces-
sos de transformação digital. 
Além disso, as carreiras mais 
antigas e tradicionais estão 
precisando se adequar a essa 
realidade. Com as mudanças 
bruscas no cenário corpo-
rativo, as empresas estão 
tendo pouco tempo para se 
adaptar às novas necessida-
de e ainda sair na frente dos 
seus concorrentes. 

Essa realidade abre es-
paço, por exemplo, para os 
especialistas em ‘’growth 
hacking”. Ainda nova para 
algumas pessoas, essa ativi-
dade faz com o que o profis-
sional use de metodologias 
que focam no crescimento 
e desenvolvimento de uma 
companhia, a partir de 
análises e novas hipóteses 
identificadas, trazendo um 
olhar de inovação e empre-
endedorismo para novas 
possibilidades.

Apesar de mais antiga, 
os programadores também 
têm um grande espaço 
no mercado de trabalho, 
com um vasto leque de op-
ções e oportunidades que 
continuarão em 2021. Por 

As empresas estão tendo pouco tempo para se adaptar às novas 
necessidade e ainda sair na frente dos seus concorrentes.
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O que esperar do mercado de 
trabalho em 2021

Os avanços em tecnologia e transformação digital surtiram efeitos importantes nos colaboradores, 
e, trouxeram, mais uma vez a discussão sobre o mercado de trabalho à tona. Não é segredo para 
ninguém que as principais profissões do futuro estão atreladas à tecnologia

consequência, é possível 
otimizar os serviços e pro-
dutos para que atendam 
melhor às necessidades dos 
consumidores. 

Os advogados de proteção 
de dados também terão um 
papel fundamental dentro 
das corporações. Essa pro-
fissão está sendo ainda mais 
requisita com a entrada da 
LGPD, obrigando as empre-
sas a adequar suas estraté-
gias aos procedimentos que 
estão previstos na lei. Inde-
pendentemente da profissão 
a ser escolhida, o profissional 
precisa estar em constante 
aprendizado, buscando o 
desenvolvimento de suas 
habilidades tanto cognitivas 
como socioemocionais. 

“Em 2021, o profissional 
terá que ser capaz de desen-
volver competências que 
vão muito além de suas ha-
bilidades técnicas, mas que 
o ajudem a se reinventar e 
se readaptar em diferentes 
cenários e circunstâncias 
e, principalmente, em um 
curto período de tempo”, 
finaliza Paulo Lira, coor-
denador e supervisor aca-
dêmico da HSM University. 
Fonte: (https://hsmuniver-
sity.com.br/).

isso, investir em aprender 
diferentes linguagens como 
Noções de UX, Lógica de 
Programação, Java Script, 
Angular, Dev Back-End, Dev 
Mobile Android é essencial 
para o profissional dessa área 
e para aqueles que querem 
ingressar nesse mercado.

Assim como o marketing, 
uma profissão tão tradicio-
nal e que se mostrou uma 
das áreas mais promissoras 
em 2020. O marketing digi-
tal deve manter essa área 
aquecida no próximo ano. O 
segmento tem se readaptado 
ao longo dos anos e incluindo 
processos tecnológicos em 

sua rotina, que por meio de 
suas ferramentas e análise de 
dados permite mudar a ótica 
do consumo, potencializan-
do o diferencial competitivo 
da empresa.

Com o uso massivo de 
redes sociais e de outras 
ferramentas da internet, 
que proporcionam um 
grande volume de dados 
para os negócios. Os cien-
tistas de dados continuarão 
peças fundamentais para 
as companhias. Este pro-
fissional consegue trans-
formar essas informações 
em insights decisivos para 
as organizações. Como 

Marcos Trinca (*)
 
Não é novidade que a realidade au-

mentada (AR) já faz parte do nosso dia 
a dia em diversas situações.

Seja por meio dos filtros nas redes so-
ciais, dos games e até mesmo nas ações 
de marketing que as empresas promo-
vem para impactar de forma inovadora 
seus clientes e otimizar a experiência 
de compra. De olho no cenário atual, 
com a mudança de comportamento no 
consumo devido ao isolamento social 
provocado pelo Covid-19, as compras 
online tiveram um crescimento consi-
derável nos últimos meses. 

De acordo com os dados divulgados 
pela Ebit/Nielsen, empresa que estuda 
o comportamento de compra dos con-
sumidores no e-commerce, em parceria 
com a Elo, entre abril e junho, o número 
de pedidos cresceu 70% em comparação 
ao mesmo período do ano passado. Esses 
dados fizeram muitas marcas mudarem 

suas estratégias para melhorarem as 
vendas no digital e proporcionarem 
mais interatividade entre os envolvidos. 

E o investimento em soluções imersi-
vas foi essencial para garantir não só a 
efetividade na conversão, mas também 
no relacionamento e engajamento com 
seu público-alvo. Por meio dessas solu-
ções, por exemplo, é possível visualizar 
os produtos de forma super realista, com 
uma aproximação e presença quase que 
física, e essa experiência é extremamen-
te importante para que os consumidores 
tenham muito mais certeza do produto 
a ser adquirido.

No final das contas, as marcas que se 
preocupam com quem está do outro 
lado da tela são aquelas que têm mais 
chances de garantir sucesso nas vendas, 
independente do ramo de atuação. Uma 
coisa é certa, em poucos meses tivemos 
uma revolução no varejo e as marcas 
tiveram que amadurecer rapidamente 
para não perder clientes e lucratividade. 

Com a retomada da economia, acre-
dito que o investimento nessas tecno-
logias irá continuar a todo vapor, pois 
as empresas já entenderam o potencial 
que elas têm e o quão eficazes são, se 
forem usadas da maneira correta. Se 
você quer ganhar mais competitividade 
e notoriedade no setor em que atua, 
procure olhar para a realidade aumen-
tada como uma solução estratégica que 
funciona em todos os estágios do funil, 
inclusive na venda. 

Neste novo momento do consumo 
digital, a “materialização” de um produto 
em frente das pessoas gera a sensação 
de proximidade que antes só existia 
visitando o ponto de vendas, e é exata-
mente esta presença que poderá fazer 
toda a diferença na decisão de compra. 
Vale a pena tentar! 

(*) - É Head de XR da More Than Real, startup 
referência global no desenvolvimento de 

experiências de realidade aumentada e visão 
computacional. 

Como as empresas podem crescer com tecnologias imersivas
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

De acordo com Alex Vargas, 
empreendedor digital com 
800 mil inscritos em seu ca-

nal no YouTube, este é o momento 
certo para quem deseja vender 
mais por meio de e-commerce.

“É importante deixar claro para 
quem deseja impulsionar as vendas, 
que o marketing digital é a melhor 
opção não apenas neste, mas em 
qualquer cenário. É uma forma 
de usar estratégias para divulgar 
seus produtos e desenvolver a sua 
marca que pode criar uma conexão 
maior com os seus consumidores”, 
explica. Pensando nisso, o empre-
endedor aponta dicas práticas para 
impulsionar as vendas. Confira:

 1) Invista em marketing: um 
dos maiores receios princi-
palmente para quem está 
começando no mundo das 
vendas digitais, é investir 
seu dinheiro em algo que 
não sabe se irá dar certo 
ou funcionar. Mas, neste 
momento de pandemia, o 
investimento torna-se uma 
das dicas essenciais para 
conseguir destacar seus 
produtos. “Estamos falando 
sobre crescer e aumentar o 
número de clientes e, con-
sequentemente, aumentar 
o faturamento. 

  Muitas pessoas ficam limi-
tadas ao tráfego orgânico, 

Black Friday: impulsione as vendas 
por meio do marketing digital

Com as compras pela internet tendo mais destaque, a Black Friday volta às suas origens tendo como foco as vendas online. Mas, além disso, a previsão é 
que as compras diminuam devido à situação financeira de muitos brasileiros

então não há um controle 
de quando e quantas pesso-
as irão atingir. Para ter um 
resultado mais rápido e com 
mais controle, é importante 
pensar em investir e reinves-
tir em marketing. Pode ser 
um custo, mas vale a pena 
comparado ao dinheiro que 
pode começar a entrar”, de-
fende Vargas.

 2) Crie campanhas de re-
marketing no Facebook 
Ads: essa é uma forma de 
fazer publicidade online 
direcionada aos visitantes 
do seu site. É normal que os 
visitantes não comprem pro-
dutos na primeira visita ao 
site, então essa é uma ótima 
opção para exibir produtos 
visualizados recentemente 
em forma de patrocínio 
dentro da rede social. A 
estratégia pode fazer com 
que os usuários voltem a 
visitar o site e, dessa vez, 
comprem algo.

  “Quando as pessoas optam 
por criar campanhas de re-
marketing, é importante levar 
em consideração os produtos 
que têm mais destaque no 
site. Dessa forma, é mais fá-
cil saber quais os principais 
interesses dos usuários, além 
de aumentar as chances de 
obter boas taxas de conver-

de satisfação e até mesmo 
investindo em um serviço 
de atendimento ao cliente. 
Essa é uma forma de man-
ter os clientes que já tem e 
encontrar novos”, explica.

 4) Faça marketing de con-
teúdo: o principal objetivo 
dessa estratégia é criar e 
divulgar conteúdos para o 
público-alvo da empresa, 
fazendo com que os clientes 
criem uma identificação 
com a marca. A criação de 
conteúdo é outra maneira 
de atrair novos clientes e 
gerar grande retorno para 
o negócio, mas para isso é 
importante fazer as coisas 
da forma certa.

“Eu acredito que o principal 
ponto é montar um conteúdo que 
tenha consistência, seja em qual 
for a plataforma utilizada. Essa 
também é uma maneira de mos-
trar ao Google que o site tem um 
conteúdo bom e que atrai o cliente. 
Além disso, essa estratégia gera 
valor e aumenta o engajamento 
da audiência, e também facilita 
a segmentação da audiência, já 
que é justamente quando pode 
se referir ao seu público-alvo de 
forma personalizada”, conclui 
o empreendedor. Fonte e mais 
informações: (https://www.nu-
cleoexpert.com/).

Este é o momento certo para quem deseja 
vender mais por meio de e-commerce.
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são. Além disso, é uma forma 
de atingir de forma específica 
não somente quem já visitou 
o site, mas também pessoas 
que procuram por produtos 
relacionados ao que a pessoa 
vende”, complementa. 

 3) Aposte em marketing de 
relacionamento: um dos 
principais pontos para con-
seguir mais engajamento, é 
criar uma relação de confian-
ça com o consumidor para 
que ele compre da marca e 
seja fiel a ela. Por conta disso, 
uma dica essencial é fazer 
com que o cliente se sinta 

cativado pelo atendimento, 
para que sinta-se satisfeito 
após a compra. Dessa forma, 
é mais fácil fazer com que o 
cliente volte a comprar no 
mesmo lugar e indique para 
outras pessoas.

  “Hoje em dia, é ainda mais 
essencial para quem busca 
impulsionar suas vendas, 
direcionar as ações para os 
clientes, fazendo com que eles 
se sintam valorizados. Isso 
pode ser feito informando o 
cliente de ofertas e descontos, 
criando programas de fide-
lidade, realizando pesquisa 


