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A população vive num momento muito delicado, principalmente, 
quando o assunto é sobre saúde mental. De acordo com a OMS 
num grupo de cinco pessoas, uma está vivendo em ambientes que 
afetam a saúde mental. As causas mais comuns são: isolamento 
social, acúmulos de tarefas, perdas de renda, falta de emprego, 
etc. Os transtornos mais citados foram ansiedade e depressão, 
que podem ser resultado de uma falta de organização das ativi-
dades diárias e acúmulo de tarefas por não saber separar o que 
é urgente.   

Questão de inteligência emocional e saúde mental

O home office (trabalho em casa) e o teletrabalho (trabalho em 
localidades fora da empresa com utilização de meio tecnológicos) 
transformaram-se nas principais alternativas para muitos profissionais 
e empresas em todo o mundo. No Brasil, não foi diferente. A pandemia 
e o necessário isolamento social foram responsáveis pela adoção, em 
grande escala, do trabalho em casa. A necessidade do trabalho via 
"home office" ou teletrabalho para algumas profissões apresentam 
pontos positivos e negativos.   

Teletrabalho: autogerenciamento e equilíbrio

Salesforce, líder global em CRM, realizou o estudo "Série Global 
Stakeholder - O Futuro do Trabalho, Agora" com mais de 20 mil pes-
soas na Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, França, 
Índia, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Singapura. O levantamento, 
que teve 2 mil entrevistados apenas no Brasil, aponta que 71% dos 
brasileiros acreditam que o trabalho remoto é viável apenas para uma 
parcela da população.   

Trabalho remoto é viável para uma parcela

Pexels

Negócios em Pauta

Noel para Todos
Este ano, o Papai Noel não poderá ir ao shopping. Para 

não deixar as crianças tristes, a Velip e a PlanXP criaram 
o projeto Noel para Todos, onde um "humano digital" no 
personagem do bom velhinho irá conversar com os pe-
quenos sem a necessidade de ir ao centro de compras, ou 
até mesmo ao Pólo Norte. A videoconferência interativa e 
emocional com o Papai Noel acontece no endereço (https://
noelparatodos.com.br) e permite às crianças conversar e 
deixar uma mensagem ou pedido que pode ser feito pelo 
celular, computador ou tablet. Depois, os pequenos rece-
berão uma surpresa por SMS: a gravação da mensagem 
da criança para guardar como lembrança de seu encontro 
com o bom velhinho.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: freepik.es/reprodução

News@TI

Live sobre a atuação das mulheres 
na área de tecnologia

@Amanhã (26), às 18h, a discussão sobre a participação 
feminina no setor de tecnologia será promovida pelo 

Connect Weeks por meio de uma live que busca arrecadar 
verba para a compra de computadores para a Associação Femi-
nina de Estudos Sociais e Universitários (AFESU), instituição 
dedicada à inserção de mulheres no mercado de trabalho. O 
Connect Weeks é resultado da iniciativa EY Ripples, progra-
ma de voluntariado da EY presente em todo o mundo, cujo 
objetivo é dar apoio à nova geração de trabalhadores e atuar 
com empreendedores que gerem impacto na comunidade. 
Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de 
aprender com os profissionais da firma sobre tecnologia e 
como desenvolver um negócio (https://ey.zoom.us/meeting/
register/tJMkduGsrD8pHNYVX5FAkIMixiaA9t7rf2G3).   
Leia a coluna  completa na página 2

Foto de Canva Studio no Pexels

A nova realidade de mercado 
mudou a estrutura de grandes 
empresas e trouxe um cenário 
diferente para profissionais 
experientes que se viram desafiados 
com o momento.

Segundo pesquisa divulgada pelo Da-
tafolha, as demissões chegaram aos 

altos escalões das empresas: já são mais 
de 1,5 milhão de executivos disponíveis 
no mercado de trabalho no Brasil. 

Pensando nisso e na valorização desses 
profissionais, acaba de ser lançada a primeira 
plataforma integrada de soluções objetivas de 
alto nível destinada a executivos e organiza-
ções, a única licenciada pela Sociedade Bra-
sileira de Gestão do Conhecimento (SBGC).

Idealizada por Rossana Pavanelli, Profis-
sional de Alta Performance com mais de 25 
anos de experiência em grandes corpora-
ções, e por Rui Rosa, Ex-Superintendente 
Executivo do Bradesco, a On-Board Men-
toring é uma nova e eficaz alternativa 
às consultorias tradicionais: entre seus 
diferenciais, apresenta um time de execu-
tivos notáveis que não só apostam nesse 
novo modelo de mentoria, como também 
contribuem para a formatação do modelo 
do negócio e em mentorias de C Level. 

"Nós não somos uma consultoria tradicional, 
as empresas não têm mais tempo para esse 
modelo de consultoria. Somos uma plataforma 
que possibilita a formação e participação de 
mentores e executivos, valorizando toda a 
experiência e conhecimento que eles trazem 
do mercado ao longo dos seus 10, 15, 20 anos 
de atuação como gerentes, diretores, CEOs 
e outras funções estratégicas; e apenas esses 
profissionais, com experiência comprovada, 
farão parte do time OBM. 

Por meio do conceito High Level Fast Con-
sultancy, a mentoria qualificada é realizada 
com foco em resultados, ou seja, para ser 

Mercado de mentorias ganha nova 
plataforma de soluções 

assertiva, objetiva e resolver a dor do cliente 
em curto prazo", destaca Pavanelli, CEO e 
fundadora da OBM. Entre as vantagens de 
uma plataforma baseada nesse conceito 
de consultoria de alto nível, ministrada em 
curto prazo, estão os planos de ação precisos 
para a necessidade de cada cliente, incluindo 
networking, visibilidade e flexibilidade. 

De acordo com o Cofundador e CFO da 
OBM, Rui Rosa, um dos principais propósi-
tos da On-Board Mentoring é a valorização 
do capital intelectual das empresas. "Nós 
somos pautados por modelos de atuação 
ágeis e precisos, com compreensão plena 
das reais necessidades dos clientes e na 
alocação dos melhores profissionais para 
a solução dos desafios. 

Esse projeto já tem a validação de grandes 
profissionais que fazem parte do Conselho 
de Notáveis, como o Ronald Dauscha, Pre-
sidente da Fundação Nacional de Qualidade 
(FNQ) e Ana Carla Reis Fonseca, CEO da 
Garimpo Soluções e atualmente uma das 
maiores autoridades em Cidades e Eco-
nomia Criativa, entre outros respeitados 
executivos. Agora, o objetivo é somar ao 
nosso time pessoas que, assim como nós, 
tenham em sua bagagem muita experiência 
e grandes resultados", ressalta Rui Rosa, 
que possui mais de 35 anos de experiência 
como alto executivo do mercado financeiro. 

Apostando também na tendência do "Eu 
S/A", que vem se validando ao longo dos anos 
e que ganhou ainda mais força durante a 
pandemia, a OBM passa a ser uma referência 
para os profissionais que têm como objetivo 
explorar o mercado de médias e grandes 
empresas, por meio da integração a um 
time de elite, com altíssima credibilidade. 

Pavanelli ressalta ainda que, com alto 
controle de qualidade e credibilidade, todo 
o processo de certificação OBM é rigoroso, 
tendo etapas de pré-certificação e certi-
ficação prática. "Nós estamos formando 
o time dos sonhos de qualquer empresa, 
um time de elite. Por isso, a avaliação para 
certificação OBM é rígida; para que vocês 
tenham uma ideia, na etapa final nossos 
mentorandos serão avaliados por cinco 
empresas pelos seus trabalhos. 

E somente serão certificados mentores 
com média igual ou superior a 4 de 5 estrelas 
(avaliação "uberizada"). Além de mostrar os 
resultados efetivos para essas instituições, 
o mentor sai com um portfólio de cinco 
empresas reais e conhecidas atendidas, com 
um selo de credibilidade OBM/SBGC para 
operar junto ao mercado e futuros clientes", 
finaliza a fundadora da OBM. 

Fonte e mais informações: 
(https://www.onboardmentoring.com/).
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TREINAMENTO 
A DISTâNCIA 
NAS 
EMPRESAS: 
7 PRáTICAS 
PARA 
IMPLEMENTAR 

    Leia na página 6

QUALIFICAÇÃO

Crédito imobliário
Os clientes que apresentam difi-

culdade para pagar a prestação de 
crédito imobiliário neste momento, 
poderão fazer o pagamento de parte 
da prestação. A Caixa anunciou a 
medida que permitirá que o cliente 
possa optar pelo pagamento de 75% 
do valor integral da parcela, por seis 
meses, ou 50% do valor, por um período 
de três meses. A nova medida é uma 
possibilidade de pagamento parcial por 
período delimitado.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/treinamento-a-distancia-nas-empresas-7-praticas-para-implementar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-25-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/visao-do-teletrabalho-autogerenciamento-e-equilibrio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saber-lidar-com-a-nova-rotina-e-uma-questao-de-inteligencia-emocional-e-saude-mental/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mais-de-70-dos-brasileiros-dizem-que-o-trabalho-remoto-e-viavel-apenas-para-uma-parcela/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
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Como os dados podem ajudar a 
turbinar a gestão de pessoas

Fernanda Jancso (*)

Logo de início, quero deixar claro 
que se engana quem pensa que 
People Analytics é algo somente 

para grandes empresas. Vou me ater 
a um ponto específico e que todos 
conhecem, o recrutamento. Indepen-
dentemente do tamanho, todo gestor 
precisa saber quem está contratando 
e se esse novo recurso irá realmente 
agregar valor ao negócio, afinal con-
tratar errado custa muito caro porque 
a empresa acaba perdendo todo o 
tempo e recursos financeiros que foram 
investidos com seleção, treinamento e 
desenvolvimento etc. 

A metodologia People Analytics tem 
como objetivo facilitar e tornar mais 
ágil a gestão dos recursos humanos, 
fornecendo indicadores relevantes de 
cada funcionário na empresa, desde o 
início da sua jornada, na fase de contra-
tação, passando pelo desenvolvimento 
e acompanhamento, até as fases de ava-
liação de performance e recompensa. 

Com a pandemia da COVID-19 e a 
consequente aceleração da digitaliza-
ção nas empresas, o People Analytics 
tem ganhado mais espaço na agenda 
dos gestores das empresas que buscam 
tomar decisões mais precisas basea-
das em dados reais e não em cenários 
subjetivos, também conhecido como 
“achismo”.

Diante disso, o papel da área de RH 
ficou ainda mais relevante. As equipes 
precisam garantir o número certo de 
pessoas, com as habilidades certas e 

Com o People Analytics, é possível 
identificar comportamentos, preferên-
cias e pontos de desenvolvimento de 
competências dos funcionários que 
podem ser melhorados. No final das 
contas, o gestor tem em mãos dados 
para melhorar situações relevantes 
como a diminuição da rotatividade 
de pessoas e a atração e retenção de 
profissionais qualificados. Desta forma, 
a empresa está mais apta a aumentar 
o engajamento e a produtividade dos 
seus colaboradores.

Outro aspecto, que é crucial para 
o sucesso da empresa, é reter seus 
talentos. Uma gestão de pessoas orien-
tada a dados é capaz de identificar os 
funcionários com melhor desempenho, 
avaliar suas competências e moldar 
as suas carreiras com uma melhor 
definição dos objetivos, treinamento 
e desenvolvimento e aumentos de sa-
lário baseados em mérito. Com esses 
insights, os gestores podem manter 
os funcionários motivados, enquanto 
expandem suas competências, pre-
parando-os para ocupar funções mais 
sênior no futuro.

A aplicação do People Analytics é 
fundamental para o gestor tomar me-
lhores decisões, sempre orientadas por 
dados que são a fotografia da empresa. 
Desta forma, o gestor conhece melhor 
o comportamento e as características 
de seus recursos humanos, melhorando 
a segurança do processo de gestão de 
pessoas.

(*) É líder de RH da MicroStrategy América Latina

Cada vez mais o termo People Analytics tem se disseminado no mercado empresarial. Trata-se do uso 
de tecnologia para coletar, organizar e analisar as informações relacionadas aos funcionários de uma 
empresa para melhorar a performance dos colaboradores e os resultados de negócio.

nos lugares certos para que a empresa 
possa atingir seus objetivos de negó-
cios. Com isso, muitas empresas estão 
incorporando à sua gestão o uso de 
tecnologia para melhorar a performance 
dos colaboradores e os resultados de 
negócio.

Na prática, os dados podem revelar 
rapidamente e de forma precisa res-
postas para uma série de informações 
que são fundamentais para a gestão de 
capital humano, como: Qual é o índice 
de turn-over de cada equipe? O quanto 
dessa rotatividade se refere a recursos 
que farão falta para a empresa? Quais 
aspectos e elementos tornam a minha 
empresa mais atrativa para os talentos 
que eu quero contratar? Como otimi-
zar a distribuição e alocação dos meus 
headcounts? 

Muitas vezes, chegar a essas respostas 
para tomar decisões baseadas em dados 
não é uma tarefa simples. Isso porque as 
informações sobre os funcionários, na 
maioria das empresas, estão espalhadas 
em diferentes sistemas que compõem 
a gestão de RH, como recrutamento e 
seleção, treinamento, folha de paga-
mento, gestão de performance e de 
benefícios etc. 

Quando usado como uma ferramenta 
para otimizar toda a gestão de pessoas, 
o People Analytics oferece uma visão 
abrangente da gestão de pessoas com 
a combinação de dados dos principais 
sistemas de RH. Esse é, sem dúvida, 
uma de suas principais vantagens.

News@TI 

STATE lança programa de incentivo a 
startups de base científica

@O STATE, hub de inovação independente focado em ciências, ci-
dades e criatividade localizado na cidade de São Paulo, junto com 

parceiros acabam de lançar o programa #WhereScienceHappens. Com 
um de seus braços focados no desenvolvimento de deep tech e hard 
science, o STATE aposta neste projeto que irá selecionar três startups 
inovadoras das verticais financeira, sustentabilidade e Life Sciences 
para ingressar em seu ecossistema de inovação com a consultoria de 
parceiros como Atech, AWS, Blanko, CoBlue, EMERGE, FESA X Four, 
GRIDS, Growth Machine, InvestSP, Le Wagon, Liga Ventures, Nós8, 
Pipedrive, Quintessa e Textual e apoio do Google For Startups e Sebrae. 
Os interessados devem se inscrever no programa pelo site https://www.
state.is/wherescience . Serão selecionadas as dez melhores startups para 
participar de um Pitch Session com o comitê de avaliação, formado por 
especialistas residentes do ecossistema STATE. Destas, cinco seguirão 
adiante para um desafio que irá definir as três startups vencedoras.  

Face ID garante mais segurança para a frota 
com identificação facial

@Não é de hoje que as tecnologias utilizadas nas estradas vão além 
do monitoramento mais eficiente das viagens. Todo o setor logístico 

ganhou outra dimensão com o advento de tendências inovadoras. Caso 
da Inteligência Artificial e sua aplicação para reconhecimento facial, uma 
maneira de identificar rostos humanos em imagens por meio de técnicas 
digitais. É graças à IA que é possível cruzar dados e detectar padrões que 
garantam que o rosto detectado é de determinada pessoa. É também 
graças a ela que a Via Technologies vislumbrou o sistema de detecção de 
faces como um aliado na gestão de frotas, e o adaptou na tecnologia VIA 
Mobile360 D700 Al Dash Cam, na função DMS (Driver Monitoring System). 
Uma das soluções mais versáteis em termos de novidade tecnológica, o 
Face ID, como foi batizado, executa um monitoramento mais minucioso 
que os demais sistemas e ainda auxilia na segurança da frota. Na estrada, 
a utilização da ferramenta ainda permite o registro da viagem do motorista 
substituindo as leituras do sistema QR code, entre outras vantagens.

ricardosouza@netjen.com.br

Pexels

OpiniãO
No mundo corporativo, 

ser ágil nem sempre 
significa ser rápido

Com o mundo em 
ritmo cada vez 
mais acelerado 
de mudanças, 
as empresas já 
entenderam que 
a sobrevivência 
depende de uma 
enorme capacidade 
de adaptação aos 
cenários que se 
apresentam, às vezes 
de forma repentina. 

É preciso garantir en-
tregas que agreguem 
valor e se diferen-

ciem. E quando o assunto 
é gestão e inovação, a 
metodologia ágil está no 
topo das tendências. Me-
todologias ágeis podem ser 
definidas como um conjunto 
de práticas aplicadas no 
gerenciamento de projetos, 
cuja principal característica 
é a alta adaptabilidade a 
mudanças. Elas são estru-
turadas em ciclos curtos, 
as chamadas sprints, e o 
objetivo é, a cada novo 
ciclo, realizar uma entrega 
pré-determinada. 

Essas práticas vêm se 
mostrando extremamen-
te eficazes para aqueles 
que buscam impulsionar a 
gestão de projetos e man-
ter equipes em estado de 
permanente prontidão, 
capazes de apresentar rea-
ções rápidas às mudanças e 
flexibilidade na adaptação. 
A transição do modelo de 
trabalho presencial para o 
home office é um exem-
plo de como as empresas 
enfrentam desafios ines-
perados que precisam ser 
encarados e vencidos de 
forma rápida e "com o carro 
em movimento". Aqueles 
que já trabalhavam com 
metodologias ágeis tiveram 
vantagens nesse processo. 

Como as entregas pos-
suem ciclos mais curtos, 
possíveis dificuldades de 
adaptação ou quebra no 
ritmo de produção de um 
integrante da equipe são 
fácil e rapidamente identi-
ficadas por conta da forma 
como o trabalho é conduzi-
do. O foco está nas pessoas 
e não nas ferramentas. O 
indivíduo e seus papéis são 
colocados acima de tudo. 
O conceito da metodologia 
traz a responsabilidade 
para cada colaborador, o 
que é muito eficaz porque 
quando se coloca de forma 
clara a responsabilidade 
para o indivíduo, a pessoa é 
empoderada, o que costuma 
surtir efeito positivo.

E como saber se uma 
empresa está pronta para 
o ágil? Apesar de altamente 
vantajosa para qualquer em-
presa e do baixo custo para 
implantação, a metodologia 
possui alguns pré-requisitos 
para que a prática seja bem 
sucedida - entre eles, a 
interação da equipe, que 
precisa ser colaborativa 
e auto gerenciável. Como 
existe a necessidade de uma 
troca muito constante, de 
informações e percepções, 
a equipe precisa estar bem 
entrosada e com grande 

proximidade entre as pes-
soas. 

As daily meetings (reuni-
ões diárias de, no máximo 15 
minutos) são um dos ritos 
da metodologia e servem 
para alimentar essa troca 
entre as pessoas, para que 
todos entendam em qual es-
tágio o processo está, tirem 
dúvidas, e se ajudem. E se 
pode parecer difícil reunir 
diariamente uma equipe 
inteira no modelo de traba-
lho remoto, pense que todo 
desafio pode ser encarado 
como oportunidade. Por 
experiência, afirmo que 
colocar toda a equipe junta 
em um aplicativo de reunião 
virtual tem sido mais fácil e 
produtivo.

Os ritos pré-definidos 
acabam por fazer com que 
a equipe fique mais unida, 
com um contato mais pró-
ximo, eliminando qualquer 
chance de dispersão que 
o trabalho remoto possa 
causar. Nestes meses de 
pandemia, o Ágile Trades, 
um dos movimentos que 
representa o ágil no Brasil, 
teve um aumento de 20% 
na busca por informações, o 
que mostra que um número 
cada vez maior de gestores 
está entendendo que esse 
modelo de trabalho pode 
melhorar os resultados da 
empresa, principalmente 
em um cenário em que o 
home office chegou para 
ficar. 

Basta deixar o purismo de 
lado e ter a flexibilidade de 
avaliar o que cabe melhor 
para a empresa, sabendo 
escolher o melhor método 
para a operação. Mas é 
preciso saber onde a organi-
zação está hoje e para onde 
quer ou precisa ir. Deve-se 
considerar também o que 
a empresa valoriza mais na 
equação entrega previsível 
versus capacidade de se 
adaptar à mudança. A se-
gunda coisa a considerar é 
o valor conferido ao cliente. 
A empresa tenta descobrir 
o que o cliente quer ou está 
focada apenas em fazer e 
cumprir compromissos?

Por fim, deixo aqui duas 
observações importantes 
sobre essas reflexões. A 
primeira é que ser ágil não 
significa apenas ser rápido. 
É preciso entregar valor. 
Em alguns casos, vale mais 
"furar uma sprint" de duas 
semanas e entregar em três, 
com mais valor. A segunda 
observação é que utilizar 
essa metodologia não signi-
fica ausência de disciplina, 
documentação ou planeja-
mento. Tudo isso acontece 
dentro do ágil, só que de 
forma menos burocrática. 

O que existe é uma docu-
mentação viva, um plane-
jamento curto dentro das 
sprints. O ágil exige até mais 
disciplina que o modelo tra-
dicional de trabalho e tem 
o poder de revolucionar a 
gestão e acelerar projetos de 
forma muito eficiente, como 
nenhum método tradicional 
é capaz, com ou sem home 
office.

 
(*) - É diretora de Tecnologia e 

Operações da Tecnobank.

Adriana Saluceste (*)

O TecMundo, um dos maiores portais de 
tecnologia da américa latina e integrante 
do grupo NZN, um dos principais players 
para soluções de publicidade e comu-
nicação online, anuncia a premiação de 
profissionais do ano, focado nos segmentos 
de tecnologia.

As categorias para premiação serão:
Spotlight
Profissional Destaque:
< Profissional Destaque de Produto
< Profissional Destaque de Cloud
< Profissional Destaque de Desenvolvimento
< Profissional Destaque de UX

TecMundo realiza premiação para profissionais de tecnologia
classificação do Spotlight, o candidato deve 
fazer a inscrição na página da premiação e 
realizar o desafio Gamily que irá avaliar o 
nível de conhecimento técnico em cada área 
de atuação. Os 10 candidatos com a melhor 
pontuação se tornam finalistas e vão direta-
mente para etapa de votação popular, onde o 
profissional que obtiver mais votos de acordo 
com a preferência do público será o campeão.
As inscrições podem ser feitas do dia 11 a 30 de 
novembro pelo site https://www.tecmundo.com.
br/premiacao/profissionais-de-tecnologia, com 
a votação popular do dia 09 a 21 de dezembro. 
Os vencedores serão anunciados no dia 22 de 
dezembro.

TecBest
Profissional do Ano by TecMundo
< Profissional Influente 2020

Destaque Projeto Social
< Projeto Inovação 2020

Para os critérios de avaliação do TecBest, o 
time do TecMundo escolherá 20 candidatos ao 
prêmio por meio de uma curadoria, levando em 
consideração alguns requisitos, como relevância 
do projeto desenvolvido, inovação dentro da área 
de atuação, currículo do profissional e impacto 
social dentro da área de atuação, incluindo 
diversidade e inclusão. Durante as etapas de 

Fernanda Jancso
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D - Escritórios Contábeis
A NTW Contabilidade e Gestão Empresarial, maior rede de franquias 
de escritórios de contabilidade da América Latina, acaba de inaugurar 
a sua décima quarta unidade no estado de São Paulo, em São José dos 
Campos. A rede chega à cidade com o objetivo de ir além dos serviços 
contábeis tradicionais, agregando uma gestão empresarial de qualidade. 
Tudo isso aliado à mais alta tecnologia contábil, oferecendo segurança 
nos dados e agilidade nas informações que os empresários precisam para 
a tomada de decisão. Hoje, a empresa é a maior e mais premiada rede 
contábil da América Latina, com mais de 130 unidades em 23 estados 
brasileiros e presença no continente africano. O objetivo da NTW é o de 
consolidar parcerias estratégicas com empreendedores, auxiliando-os 
na tomada de decisão e elevando sua lucratividade. Outras informações: 
(https://ntwcontabilidade.com.br/).

E - Smart Cities
A primeira edição global inteiramente online sobre smart cities, 
chancelada pela Fira Barcelona, será realizada no Brasil entre os dias 
8 e 9 de dezembro. O Smart City Session inaugura uma experiência 
totalmente nova no segmento. Além das palestras de especialistas em 
temas que brotaram da crise da pandemia e permitirão planejar o ano 
de 2021, o evento terá salas de discussão com os convidados, em que 
o público poderá seguir o debate e interagir com os speakers e demais 
participantes em ações de networking de negócios, matchmaking e 
reuniões. O evento está baseado em quatro pilares temáticos relacio-
nados ao cenário das cidades e soluções pós-pandemia: Felicidade 
e Bem Estar; Legado da Pandemia; Resiliência do Espaço Urbano; 
e Governança e Economia. Outras informações e inscrições no site: 
(www.smartcitysession.com).

F - Mercado Agro 
A Agrotools, líder em soluções digitais voltadas ao agronegócio e maior 
AgTech da América Latina, assume a linha de frente do setor e anuncia a 
chegada do primeiro marketplace tecnológico para o mercado corporativo 
agro. Por meio dessa plataforma inédita, as empresas vão poder comprar 
desde soluções robustas até ferramentas individuais - modulares - como 
também APIs desenvolvidas pela companhia em mais de uma década 
de atividades. Entre os recursos disponíveis estão análises de lavouras, 
do clima e do território, entre outras funcionalidades, e com eficiência 
comprovada pelas maiores empresas do mercado, como seguradoras, 
bancos e grandes varejistas. A ideia da Agtech é melhorar ainda mais a 
plataforma, com robustez e o conhecimento de campo de cada um de 
seus parceiros. Mais informações: (www.agrotools.com.br). 

A - Fauna Ameaçada
Estudo sobre extinção da vida animal e vegetal no Brasil, dividiu 
as espécies ameaçadas por todos os biomas brasileiros. A situa-
ção é mais grave na Mata Atlântica, onde fica a maior parte da 
população do país e que concentra 25% de todas as espécies que 
correm o risco de desaparecer. A Votorantim S.A mantem o Lega-
do das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil. 
Localizada no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, abriga 
13% de toda fauna ameaçada de extinção na Mata Atlântica. A 
reserva é administrada pela empresa Reservas Votorantim, criada 
para estabelecer um novo modelo de área protegida privada, cujas 
atividades geram benefícios sociais, ambientais e econômicos de 
maneira sustentável. Saiba mais em (https://www.ibflorestas.org.
br/bioma-mata-atlantica).

B - Soluções em Eletromobilidade 
A Gerdau e a Braskem firmam parceria com o Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA) e a Alkimat Tecnologia para o desenvolvimento de 
soluções inovadoras para o setor de eletromobilidade utilizando ma-
nufatura aditiva, tecnologia popularmente conhecida como impressão 
3D. O projeto terá foco em componentes para sistemas de transmissão 
automotiva, com potencial para alavancar a expansão da indústria au-
tomotiva elétrica no país. A Gerdau contribuirá com o conhecimento 
que possui em materiais metálicos, a Braskem com sua experiência 
e conhecimento em polímeros, o ITA coordenará o projeto, devido a 
sua competência em pesquisa de manufatura, e a Alkimat colaborará 
com sua expertise em impressão 3D. 

C - Negócios de Empreendedoras 
A WE Impact, Venture Builder dedicada a mulheres fundadoras de 
startups, acaba de iniciar uma nova seleção de empreendedoras para 
receberem investimento e suporte no desenvolvimento de seus ne-
gócios. A empresa busca startups com modelos B2B ou B2B2C que 
tenham mulheres com no mínimo 20% de participação societária e em 
cargo de liderança. As startups precisam ter tecnologia embarcada, 
hardware ou software. A WE Impact  realiza um trabalho de acom-
panhamento e desenvolvimento (Venture Management), atuando em 
conjunto com as fundadoras, seus sócios e principais executivos para 
levar as startups ao próximo estágio de desenvolvimento. Inscrições 
pelo site (www.weimpact.tech). A WE Impact já investiu R$ 1.2 mi-
lhão no empreendedorismo feminino tecnológico, tendo atuado no 
desenvolvimento de 18 startups.

G - Contabilidade e Auditoria
Estão abertas as inscrições da 10ª Conferência Brasileira de Contabilida-
de e Auditoria Independente, principal evento voltado exclusivamente 
à atividade de auditoria independente, que neste ano será realizada 
online, nos dias 10 e 11 de dezembro, com transmissão ao vivo para os 
participantes. A programação contemplará palestras da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e do International Accounting Standards 
Board (IASB), e também trará debates sobre a visão e o futuro da au-
ditoria independente, liderança da mulher no mundo corporativo, com 
enfoque nas questões de governança, compliance e sustentabilidade, 
atualidades das Normas IFRS, dentre outros temas. Mais informações 
podem ser encontradas no hotsite (www.ibracon.com.br/conferencia). 

H - Associativismo Empresarial  
Com o objetivo de promover o associativismo empresarial no Brasil, 
apresentando as melhores práticas de atuação desenvolvidas no país 
e no mundo, acontece no próximo dia 2 de dezembro o Febramat Talk 
Internacional - O Associativismo no Brasil e no mundo. O evento gra-
tuito terá transmissão pelo Youtube, contando com importantes nomes 
do mercado associativista: Paulo Machado (Febramat), Dr. Veltmann 
(Der Mittelstandsverbund - Alemanha), Professor Dr. Douglas Wegner 
(Unisinos), Edison Tamáscia (Febrafar). A dinâmica será uma con-
versa aberta sobre o associativismo empresarial, vantagens e desafios. 
Inscrição: (https://febramat.webex.com/febramat-pt/j.php?MTID=m-
c37e630854611656ded4ae8ad6e12237).

I - Natal dos Cães
Para que as festas de fim de ano sejam completas, a Ipet – empresa 
focada em humanizar os animais com produtos criativos - desenvolveu 
o alimento que mais representa o Natal, especialmente para os cães. A 
marca traz ao mercado um Panetone com Flocos de Carne exclusivo 
para animais de estimação. Desenvolvido no formato de petisco, a 
novidade além de saborosa possui flocos de carne, e é muito macia, e 
possui o formato do tradicional panetone dos tutores. Fundada em 2015, 
a Grupo Ipet é uma das mais promissoras holdings do segmento pet no 
Brasil. O Grupo dispõe de uma vasta linha de snacks, rações úmidas, 
acessórios e produtos para higiene e limpeza. Mais informações em: 
(http://ipetproducts.com.br/).

J - Serviços Logísticos
Estão abertas as inscrições para o XVIII Prêmio Abralog de Logística até 
o dia 7 de dezembro. A premiação, que é referência na logística, busca 
reconhecer empresas prestadoras de serviços logísticos, e companhias 
usuárias dessa atividade, que se destacaram por encontrar soluções em 
projetos para as cadeias de suprimento, incluindo professores, estudantes 
de nível técnico e superior e de pós-graduação. Enfim, todo o ambiente 
da logística. Veja o Regulamento. As categorias que compõem o Prêmio 
são: Automação e tecnologia da informação; Colaboração e parcerias em 
logística; Estudante de logística; Logística 4.0, tecnologias disruptivas 
e e-business; Sistemas de movimentação, armazenagem e embalagem; 
Multimodalidade; e Sustentabilidade e mobilidade urbana. Inscrições e 
mais informações (https://www.abralog.com.br/).

Porque precisamos 
compreender a sustentabilidade

Sustentabilidade 
é um termo usado 
para definir ações e 
atividades humanas 
que visam suprir as 
necessidades atuais 
dos seres humanos. 
Isso, sem comprometer 
o futuro das próximas 
gerações

Etimologicamente fa-
lando, a palavra sus-
tentável tem origem 

no latim sustentare, que 
significa “sustentar”, “apoiar” 
e “conservar”. Como defini-
ção específica encontramos 
variações, mas em essência 
sustentabilidade é um con-
ceito relacionado ao desen-
volvimento sustentável, ou 
seja, formado por um conjunto 
de ideias, estratégias e de-
mais atitudes ecologicamente 
corretas, economicamente 
viáveis, socialmente justas e 
culturalmente diversas.

Assim, podemos dizer que 
a sustentabilidade é apoiada 
por três pilares, que são: 
econômico, social e am-
biental e vai muito além de 
responsabilidade com o meio 
ambiente, já que é um concei-
to abrangente e que agrega 
questões internas e externas 
das empresas. Falando espe-
cialmente das instituições do 
mercado eventos, o conceito 
sustentável é aplicado com 
maior foco na ecoeficiência, 
ou seja, em ações ecológicas 
com o objetivo de proporcio-
nar uma melhor experiência 
para as pessoas e impactar  
o menos possível a natureza, 
além de gerar valor para a 
marca a partir de práticas 
conscientes.

Entendemos então a impor-
tância da discussão acerca da 
sustentabilidade e como as 
empresas podem investir em 
desenvolvimento sustentável, 
e assim construir uma cultura 
com intuito de diminuir os 
problemas ambientais, cau-
sados pelos seres humanos, 
e enxergar a possibilidade 
de monetizar com uma ati-
vidade mais responsável e 
continuar a entregar festas 
de casamento, aniversários, 
confraternizações e diversos 
outros eventos com a mesma 
qualidade, ou melhor.

Gestores com pensamento 
exponencial no modo de con-

duzir seus negócios têm maior 
capilaridade no mercado e 
conseguem atrair o públi-
co-alvo em maior potencial, 
principalmente nesses novos 
tempos, em que as pessoas 
estão ressignificando o modo 
como se relacionam com o 
planeta e visam diminuir os 
impactos negativos na na-
tureza. 

Observamos em diversos 
setores, a crescente cobrança 
da sociedade em saber sobre 
como as organizações se rela-
cionam com o mundo, desde 
suas práticas ambientais, até 
seus processos de desen-
volvimento de produtos. No 
universo dos cosméticos por 
exemplo, as marcas ‘cruelty 
free’, ou seja, não fazem testes 
em animais, têm cada vez mais 
conquistado posicionamento, 
o que claramente demonstra 
que além do produto, o pro-
pósito daquela empresa tem 
grande relevância para aquele 
consumidor.

Contudo, precisamos res-
saltar que não é suficiente so-
mente anunciar: “somos uma 
empresa sustentável”. Para 
que isso seja verdade, é ne-
cessário aplicar diariamente o 
desenvolvimento sustentável 
com planejamento, levando 
em consideração a interven-
ção do ambiente interno e 
externo da instituição, além 
de envolver a participação 
da equipe e claro também do 
cliente. 

É essencial que a cultura 
organizacional seja transfor-
mada nessa direção e prin-
cipalmente quando se trata 
de um local para eventos, 
é importantíssimo engajar 
atitudes conscientes das 
pessoas, para que assim o 
poder de disseminação seja 
aproveitado ao máximo e a 
missão institucional, de fato 
vire realidade.

Sustentabilidade está em 
alta, pode agregar valor, mas 
não deve apenas ser uma ação 
de marketing. É preciso serie-
dade, definir investimentos 
nessa área, aplicar mudanças 
estruturais e revisar atitudes 
que prejudicam os recursos 
naturais e assim, os pre-
servaremos para as futuras 
gerações.

(*) - É sócio fundador e diretor 
da Villa Mandacaru, empresa 

especializada na realização de 
casamentos sustentáveis 

(www.villamandacaru.com.br).

Levy Seiya Maeda (*)

Os usuários do Pix já fizeram 
4,39 milhões de portabilidade de 
chaves, entre 5 de outubro e o 
último domingo (22), informou 
ontem (24) o Banco Central (BC). 
O número de chaves cadastradas 
chegou a 83,49 milhões. As cha-
ves são a forma de identificação 
do recebedor no novo sistema de 
pagamentos e transferências ins-
tantâneas. Com a chave, o pagador 
não precisa de dados como número 
da instituição, agência e conta para 
fazer uma transferência. 

Para cadastrar a chave, o cliente 
acessa o aplicativo da instituição 
em que tem conta e faz o registro, 
vinculando a uma conta específica 
um número de telefone celular, 
e-mail, CPF, CNPJ ou código ale-
atório de 32 caracteres com letras 
e símbolos gerados pelo BC. O 
chefe adjunto no Departamento 
do Mercado Financeiro do BC, 
Carlos Eduardo Brandt, disse que 
esse volume de portabilidade é 

O número de chaves cadastradas chegou 
a 83,49 milhões.
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Essa foi a maior va-
riação para um mês 
de novembro desde 

2015, quando o IPCA-15 
ficou em 0,85%. No ano, o 
índice acumula elevação 
de 3,13% e nos últimos 12 
meses, de 4,22%. No mesmo 
período imediatamente an-
terior estava em 3,52%. Em 
novembro de 2019, a taxa 
alcançou 0,14%.

O grupo alimentação e be-
bidas (2,16%) foi o que teve 
maior influência no índice no 
mês (0,44 p.p.) e acumula 
alta de 12,12% no ano. Os 
destaques foram os preços 
dos alimentos para consumo 
em domicílio, que avançaram 
2,69% influenciados pela 
alta de itens importantes no 
consumo das famílias, como 
as carnes (4,89%), o arroz 
(8,29%) e a batata-inglesa, 
que passou de -4,39% em 
outubro para 33,37% em 
novembro. 

O grupo alimentação e bebidas (2,16%) foi o que teve maior 
influência no índice no mês, acumulando alta de 12,12% no ano.
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Prévia da inflação oficial em 
novembro fica em 0,81%, diz IBGE
A prévia da inflação oficial do país teve alta de 0,81% em novembro. O IPCA-15, divulgado ontem (24) 
pelo IBGE é 0,13 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de outubro, de 0,94%

tros combustíveis também 
tiveram alta na passagem 
de outubro para novembro, 
como o etanol (4,02%), o 
óleo diesel (0,53%) e o gás 
veicular (0,55%). O item 
automóvel novo foi outra 
contribuição importante no 
grupo com a alta de 1,07%.

Em movimento contrário, 
o aumento nas passagens 
aéreas (3,46%) em novem-
bro mostrou desaceleração 
frente a outubro (39,90%). 
As passagens dos ônibus 
interestaduais (-0,52%) e 
dos ônibus intermunicipais 
(-0,40%) foram destaques 
de quedas no grupo de 
Transportes. As maiores 
contribuições em Artigos 
de residência (1,40%), par-
tiram dos itens mobiliário 
(2,40%) e eletrodomésticos 
e equipamentos (2,23%). Já 
os preços os aparelhos de 
ar-condicionado tiveram alta 
de 11,23% (ABr).

Houve aumento também 
no tomate (19,89%) e no 
óleo de soja (14,85%). 
Entre as quedas, a prin-
cipal foi a do leite longa 
vida (-3,81%). A alimenta-
ção fora de casa também 
contribuiu para o IPCA-15 
de novembro e passou de 
0,54% em outubro para 
0,87% em novembro, a alta 

do item lanche (1,92%) 
contribuiu para o resul-
tado. Já a refeição variou 
(0,49%), menos que a alta 
de outubro (0,93%).

Outro impacto forte (0,20 
p.p) foi o do grupo de trans-
portes (1%), influenciado 
pela elevação da gasolina 
(1,17%), item de maior peso 
do IPCA-15. Os preços de ou-

Pix tem quase 4,4 milhões de 
portabilidade de chaves

aguardar a pergunta sobre o desejo 
de fazer a portabilidade. 

Entre os dias 16 e 22 deste mês, 
o volume de operações chegou a 
12,2 milhões, com valor financeiro 
de R$ 9,3 bilhões.  “O Banco Central 
considera que a primeira semana 
de operação plena foi bastante 
positiva. Desde o primeiro dia, o 
número de operações atingiu um 
patamar bastante elevado”, disse 
o chefe do Departamento do Mer-
cado Financeiro do BC, Ângelo 
Duarte. 

Os sistemas do BC funcionaram 
plenamente e algumas instituições 
financeiras tiveram problemas 
momentâneos em que precisaram 
diminuir o ritmo das transações ou 
fazer desconexões. Duarte acres-
centou que o valor médio das trans-
ferências está aumentando porque 
os usuários estão mais confiantes. 
“As pessoas estão ganhando con-
fiança e vão fazendo transações de 
maior valor”, disse (ABr).

“bastante natural”. 
Para fazer a portabilidade da cha-

ve, é preciso acessar o aplicativo da 
instituição financeira de destino e 
fazer o pedido. Ao receber o pedido 
de confirmação da sua instituição 
de origem, é necessário confirmar 
a portabilidade, em até 7 dias. Ou-
tra forma é pedir para registrar a 
mesma chave em outra instituição e 
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Martech: precisa-se de 
bons pilotos

O novo marketing 
é alimentado por 
dados e facilitado pela 
tecnologia

Tal pensamento tem 
estimulado investi-
mentos cada vez mais 

expressivos em ferramentas 
para coletar e armazenar da-
dos, personalizar conteúdo 
e gerenciar o relacionamen-
to multicanal entre marcas 
e consumidores, o que 
chamamos de Marketing Te-
chnology ou Martech. Esse 
boom, inclusive, já colocou 
os CMOs no topo da lista de 
maiores investidores em TI, 
superando inclusive seus 
próprios CIOs.

A digitação das relações 
de consumo, o crescimento 
exponencial dos dados e 
mais recentemente o adven-
to da LGPD exigem que as 
empresas construam plata-
formas de CRM eficientes e 
seguras, permitindo que os 
dados estejam democrati-
camente disponíveis para 
apoiar o processo de conhe-
cimento e relacionamento 
com clientes, garantido ao 
mesmo tempo que os fluxos 
da informação dentro da 
empresa e eventualmente 
com seus parceiros trafe-
guem por processos bem 
governados e rastreáveis.

A construção desses ecos-
sistemas – que se dá pela 
composição e várias solu-
ções de Martech, cada uma 
delas com funções específi-
cas, como gestão de work-
flow, segmentação, disparo 
de mensagem, segmentação 
de conteúdo, ativação na 
mídia digital, monitoramen-
to social, apenas para citar 
alguns – apesar de exigir 
investimentos significativos 
não tem resolvido plena-
mente os principais desafios 
de comunicação dos profis-
sionais de marketing.

Depois de atravessar 
longos e penosos projetos 
de implantação de platafor-
mas de marketing, muitas 
empresas têm se frustrado 
com os retornos financeiros 
obtidos. Estudos recentes 
indicam que o incremento 
de negócios proporcionado 
por soluções de automação 
de marketing não tem supe-
rado a casa de 1 a 2% em 
conversão incremental de 
vendas, o que naturalmen-
te não justifica os milhões 
investidos. 

É importante destacar 
que essas mesmas empresas 
estão utilizando apenas os 
requisitos básicos de dispa-
ro de e-mail, sem se bene-
ficiarem dos recursos mais 
avançados de segmentação 
e construção de jornadas 
multicanal. Imagine que 
uma empresa comprou um 
avião a jato que faz acroba-
cias aéreas e colocou um 
motorista dos ônibus para 
pilotá-lo. E, além disso, to-
dos os passageiros, ou seja, 
todos os seus funcionários, 
estavam acostumados a via-

jar em terra e nem imaginam 
que poderiam fazer piruetas 
acrobáticas incríveis. 

É mais ou menos isso que 
tem acontecido no mercado. 
Ferramentas são só ferra-
mentas sem uma equipe  
treinada e com conhecimen-
tos sólidos do seu cliente e 
das melhores estratégicas 
de relacionamento e vendas 
que permitirão o uso correto 
de todos recursos técnicos 
da solução. A ferramenta 
pode sim fazer coisas incrí-
veis, desde que ela tenha 
“um bom piloto”. 

Para funcionar bem, uma 
tecnologia de Martech pre-
cisa vir acompanhada da im-
plementação de uma nova 
cultura de marketing orien-
tada a dados. O time precisa 
conhecer as ferramentas de 
análises disponíveis e saber 
extrair valor dos dados. A 
forma de pensar é outra. 
Uma ferramenta de Martech 
exige a organização do seu 
banco de dados de clientes. 

Além disso, é preciso 
adotar a automatização 
sem abrir mão da criativi-
dade. Para atingir um grau 
elevado de personalização, 
entregando conteúdos e 
ofertas individuais em gran-
de escala, é necessário que 
a “big idea” ou proposta 
criativa seja corretamente 
“desdobrada” em centenas 
ou até milhares de versões 
de peças de e-mail, SMS, 
posts, entre outros forma-
tos, todos pré-formatos 
para alimentar os diver-
sos pontos de interações 
planejados nas réguas de 
relacionamento. 

Como a interação ocorre 
a qualquer momento, é 
preciso que todas essas 
mensagens estejam dispo-
níveis em regime 24X7 e em 
tempo real. É fundamental 
entendermos o que essas 
poderosas ferramentas são 
ou não capazes de fazer, e 
só então, planejar e execu-
tar estratégias relevantes 
e assertivas. O caminho do 
sucesso é a capacitação do 
time. Aqueles que deseja-
rem protagonizar o futuro 
do Marketing precisarão 
investir nas pessoas, sejam 
elas internas ou de parceiros 
especializados. 

Uma regra básica é consi-
derar que a cada 1 real que 
investir em ferramentas, 
você deve dedicar pelo 
menos outros 3 reais ao 
treinamento e capacitação 
do seu time.

Entre todas as incertezas 
que enfrentamos enquanto 
profissionais de marketing, 
pelo menos uma coisa é cer-
ta: a corrida pelo marketing 
orientado pela tecnologia 
será vencida por quem 
conseguir ter os profissio-
nais mais preparados para 
pilotar as melhores ferra-
mentas.

 
(*) - É diretor-executivo da 

Marketdata, empresa de data-
driven marketing do Grupo WPP e 

presidente da ABRADi, Associação 
Brasileira dos Agentes Digitais.

Marcelo Sousa (*)

A Black Friday, que acontece no próximo dia 27, promete 
bater recordes, passando dos R$ 3,2 bilhões vendidos, de 
acordo com estimativa da EbitNielsen. O grande cresci-
mento da data se dá, principalmente, pela popularização 
do e-commerce durante a pandemia, em que lojas físicas 
estiveram fechadas e os varejistas precisaram se adaptar 
à nova realidade. 

Entretanto, atrair o olhar do consumidor em uma das 
épocas mais disputadas do ano é um desafio e tanto para 
as marcas. Para apresentar dados sobre esse mercado e 
acabar com o “achismo” na hora de desenvolver ações 
de marketing, a VidMob, primeira e única plataforma de 
inteligência criativa do mundo, lançou um estudo sobre os 
criativos de peças publicitárias para campanhas de final 
de ano, como Black Friday e Natal. 

A empresa analisou um total de 8.366 anúncios em 
35 marcas de varejo e e-commerce, que geraram mais 
de 28.000 tags de visão computacional e 1,67 bilhão de 
impressões combinadas. Os anúncios analisados foram 
veiculados entre o último trimestre de 2018 e o penúltimo 
de 2019. A análise dos dados apontou que: 

- Anúncios em vídeo geraram vendas mais altas do que 
anúncios estáticos: o vídeo gerou uma taxa de compra 
48% maior em comparação a peças estáticas. 
	 •	A duração ideal do anúncio em vídeo foi de 10 

a 15 segundos: o vídeo de 10 a 15 segundos gerou 
uma taxa de compra 148% maior em comparação aos 
anúncios com 5 segundos ou menos. 

	 •	Começar com texto foi melhor: Quando o texto 
estava presente nos primeiros 3 segundos de um 
anúncio, a conversão de compra foi 46% maior. 

	 •	A escolha das palavras importou especialmente 
com o “call to action”: usar “Comprar” como call-

Aumentaram as exportações 
de carne suína 

As exportações de carne suína fresca, resfriada ou con-
gelada até a 3ª semana deste mês praticamente empataram 
com todo novembro de 2019. Foram embarcadas 55,54 mil 
toneladas nos primeiros 14 dias do mês, contra 57,55 mil 
toneladas daquele período. Os números são da Secretaria 
de Comercio Exterior (Secex), do Ministério da Economia.

Em média diária, a diferença tem sido de pouco mais 
de mil toneladas ao dia. Enquanto em novembro do ano 
passado, o país embarcou 2,87 mil toneladas da proteína 
por dia, neste mês a média é de 3,97 mil toneladas diárias. 
Isso representa um crescimento de 38,1% nos embarques.

As exportações neste mês de novembro foram US$ 9,86 
milhões em receitas diárias, ante US$ 6,92 milhões no com-
parativo. É um incremento de 42,45% nas receitas. Além 
do maior volume embarcado, contribuiu para isso o valor 
maior pago pela tonelada da carne suína. Em novembro de 
2019, o preço era US$ 2.405 a tonelada, enquanto neste 
mês é US$ 2.480. Fonte: Redação SI.

A criatividade vem an-
tes de tudo, afinal, 
por meio dela - e da 

verdade que ela é entre-
gue - que os produtores de 
conteúdo e empresas criam 
conexões com seus usuários 
e, consequentemente, uma 
comunidade cada vez mais 
fiel.

O número de seguidores 
pode ser relativamente 
pequeno se o engajamento 
(curtidas, comentários e 
compartilhamentos) for 
constante. Hoje, esses são 
alguns dos pré-requisitos 
que as marcas procuram 
na hora de contratar um 
influenciador, por exemplo. 
E, para ajudar quem está 
dando os primeiros passos na 
longa estrada da produção 
de conteúdo, os experientes 
fotógrafos Gilberto Dutra (@
thegilbz) e Wesley Allen (@
wesleyallen_), do coletivo 
I Hate Flash (@ihateflash), 
dão algumas dicas preciosas.

Técnica - Primeiramente, 
é importante dominar a arte 
de fotografar. Para isso, a 
prática é, com certeza, amiga 
da perfeição. Ser curioso, 
fotografar tudo que vê na 
frente, é o caminho para 
entender o que funciona 
para você. Em seguida, 
aprender a usar programas 

Fotografar tudo que vê na frente, é o caminho para entender o 
que funciona para você.
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As redes sociais como 
ferramentas para negócios
Um fato incontestável é que as redes sociais se tornaram negócio. Por isso, é essencial, para quem quer 
investir nesse caminho, saber utilizar ferramentas para entregar um trabalho cada vez mais profissional 
e assertivo

elevar o nível do conteúdo. 
Os que funcionam são natu-
rais. Os shows dão tão certo 
por isso. Já os produzidos, 
funcionam melhor quando 
são claramente caricatos e 
você admite que aquilo não 
é algo muito sério. 

Agilidade - A conta é 
simples. Muita criatividade e 
pouco tempo para chegar ao 
produto final proporcionam 
mais chances de sucesso, 
comercialmente falando. 
As ferramentas de edição se 
ligaram nisso e estão sendo 
adaptadas para esse ritmo. 
A fotografia é ressignifica-
da. Ela está cada vez mais 
fluída, menos estática. Por 
exemplo, um vídeo pode ter 
um GIF 3D no meio e voltar 
para ele. Tudo vale.

Equipamento - As câme-
ras Mirrorless são compac-
tas, têm grande desempenho 
e conseguem assimilar bem 
foto e vídeo. No caso dos 
GIFs, elas são melhores 
porque têm velocidade de 
obturação bem maior. Mas 
isso não quer dizer que seja 
necessário trocar de equi-
pamento todo ano, sempre 
que lançam algo. O segredo 
aqui é investir em um bom 
uma vez, praticar e voltar a 
comprar outro só depois de 
alguns anos.

de edição, como os da Adobe 
(Photoshop, Lightroom, Af-
ter Effects e Bridge), para 
manipular e fazer efeitos nas 
imagens e vídeos.

Linguagem - É por cau-
sa dela que as pessoas vão 
reconhecer seu trabalho e 
terão vontade de seguir o seu 
perfil. As marcas contratam 
influenciadores sabendo 
que aquela é a assinatura 
de quem está oferecendo o 
serviço. As empresas criam 
linguagens que conversam 
diretamente, de maneira 
personalizada, com seu 
público. Se você criar algo 
único, genuíno, vai chamar a 
atenção do seu público-alvo. 

Fazer diferente é o que vai 
atrair olhares e, quem sabe, 
com um pouco de sorte, até 
viralizar.

GIFS - É um processo de 
foto que vira uma espécie 
de vídeo, ou seja, é a união 
de várias imagens que dão 
impressão de movimento. Os 
GIFs são usados para muitas 
brincadeiras na internet, 
mas viraram também uma 
alternativa bem criativa de 
produzir conteúdo. Hoje, 
nos festivais que o coletivo 
I Hate Flash cobre, os GIFs 
fazem parte do conteúdo 
comercial e são o maior 
sucesso. Então, atenção! 
GIFs bem feitos podem, sim, 

As melhores práticas para peças 
criativas na Black Friday

Usar “Comprar” como call-to-action teve uma taxa de compra 
cinco vezes maior.
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to-action teve uma taxa de compra 5 vezes maior do 
que “Obter” e “Encontrar”. 

A tecnologia da empresa aplica visão computacional, 
reconhecimento óptico de caracteres e machine learning 
para marcar praticamente todos os atributos visuais que 
um espectador encontra em um anúncio. Esse conjunto 
de dados é então combinado com métricas de desempe-
nho em tempo real e multiplataforma para gerar insights 
mais profundos sobre o impacto que os recursos visuais 
do criativo - como objetos, formas, palavras, sentimentos, 
cores, logotipos, duração de exibição, compras e outros 
ações do consumidor. Saiba mais em (www.vidmob.com).

José Rubens Almeida (*)
 
Uma das mais importantes frentes de com-

bate à pandemia da Covid-19 é a tecnologia. 
Com ela, a eficiência na hora de tratar um 

paciente que se encontra em uma Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) se torna im-
prescindível. É possível, também, ver que 
todos os setores da sociedade estão reunin-
do esforços para superar esse momento. 
Com isso, diversas tecnologias ganham 
destaque no tratamento dos infectados.

Aplicativos já foram lançados para tirar 
dúvidas sobre sintomas, prevenção e demais 
informações a respeito da luta contra o Coro-
navírus. Tudo está sendo feito com o objetivo 
de minimizar seus devastadores impactos. E 
quem mais sofre com toda essa realidade, com 
certeza, são as pessoas que desenvolvem um 
quadro mais grave e têm de ser entubadas.

Nessas situações, o paciente necessita 
de toda a atenção da equipe médica, 
porém, por estar imobilizado e, portanto, 
sem condições de se mover com comodi-
dade, utiliza-se chamadores para que os 
enfermeiros venham ajudá-lo em algum 
momento. Um exemplo do uso desses 

aparelhos se dá no caso em que o paciente 
sente que não está bem, nesse momento 
que é utilizada a campainha.

Esses dispositivos que auxiliam de forma 
considerável na logística de um hospital 
são ferramentas que trazem agilidade no 
momento de salvar vidas. São soluções 
muito práticas que vêm ganhando bas-
tante espaço no mercado porque utilizam 
tecnologia sem fio, o que gera economia 
e maior praticidade na hora de instalar 
os equipamentos nos quartos dos enfer-
mos, já que a instalação não requer obras 
complicadas e que podem atrapalhar o 
funcionamento do local.

A importância de dispositivos sem fio 
em um hospital também se dá quando a 
necessidade de investimento em tecnologia 
não pode ultrapassar o orçamento dispo-
nibilizado pela administração. Por isso, 
equipamentos que dispensam a utilização 
de fiações são econômicos, pois geram agi-
lidade na instalação e, consequentemente, 
economia nos gastos. 

Quanto à agilidade, essa é causada pela 
necessidade de otimização dos cuidados 
com os pacientes diagnosticados com a 

Covid-19, e é suprida pela facilidade na 
utilização dos dispositivos que são implan-
tados nos locais de forma imediata.

Atualmente, a tecnologia sem fio usada 
nos chamadores utiliza a transmissão de 
sinais por rádiofrequencia, porém com 
a chegada do 5G os resultados do uso 
dessa tecnologia podem ser expandidos 
e potencializados de forma que a própria 
logística de um hospital tenha ganhos 
positivos também.

Os benefícios do uso da tecnologia sem fio 
na pandemia são agregados à agilidade no 
atendimento e no dinamismo da demanda 
adicional, que o novo Coronavírus provocou 
em todos os centros de tratamento. Com 
isso, sem sombra de dúvida, a recuperação 
das pessoas ganhará mais qualidade por-
que há a junção da prevenção, agilidade, 
tecnologia e economia. 

E esses aspectos juntos podem ajudar na 
retomada da vida cotidiana dos infectados 
sem maiores preocupações.

 
(*) - Graduado em ciências da computação, é 

diretor da AGM Automação, que produz toda a linha 
de equipamentos Psiu sem fio 

(www.psiusemfio.com.br).

A agilidade agregada aos benefícios da tecnologia sem fio



Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br

5www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 25 de novembro de 2020

E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas convidados a se reunirem em AGOE, a realizar-se no dia 08 de dezembro de 2020, às 10:00 
hrs, na sede social á Rua Itabaiana nº 328, São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, 
discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019; b) Reeleição da diretoria para o próximo biênio; c) Alteração de endereço da sede; 
d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 24 de novembro de 2020. A Diretoria. (24, 25 e 26/11/2020).

Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 29.300.067.351

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do
Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 3 de dezembro de
2020, às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís
Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aprovar a alteração da razão social da Companhia; e 2) Consolidação do Estatuto Social da
Companhia. Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas de-
vem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da
instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02
(dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações
ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração
deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 1 de dezembro de 2020. Em
decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcio-
nal, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessidade de
reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail
jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua
validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as recomendações
das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados
por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de
Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP Edital de 1º e 2º Leilão e de intimação do executado SFD
S.A. Indústria e Comércio, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.581.618/0001-14. O Dr. Regis de Castilho
Barbosa Filho, MM. Juiz de Direito da 41ª VC do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, Faz Saber,
aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conheci mento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Roberto Miguel Postel em face de SFD S.A. Indústria e Comércio - Processo nº 1002345-
88.2015.8.26.0100 – Controle nº 66/2015, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo
com as regras expostas a seguir: do Imóvel - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no
estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. da publicação do edital - O edital
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a
descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. Da Visitação - Os interessados em vistoriar o bem
deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que
cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação
nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização
da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. Do Leilão - O Leilão será realizado por
meio eletrônico, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/12/2020 às
16:30h e se encerrará dia 04/12/2020 às 16:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/12/2020 às 16:31h e se encerrará no dia 13/01/2021 às
16:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. Do
condutor do leilão – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves
Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de SP – Jucesp sob o nº 844. do valor mínimo de
venda do bem  No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. Dos Lances – Os
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. Dos débitos –
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e
demais taxas e impostos nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN, e exceto os débitos
de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da
arrematação. Do pagamento - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado,
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. Da proposta - Os
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o
parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). Penalidades pelo descumprimento das propostas
- Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir
a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º
e 5º do CPC). Da comissão – O arrematante deverá pagar à Megaleiloes Gestor Judicial, a título de
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A
comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida
ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou
por razões alheias à vontade do arrematante. Do pagamento da comissão - O pagamento da comissão da
Megaleilões Gestor Judicial deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a fls. 1609 contar do
encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. Relação do
Bem: Área remanescente de 16.915,92m2 da Matrícula Nº 34 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Franco da Rocha/SP - Imóvel: Imóvel situado na Estrada Velha de Campinas, à cinco
quilômetros da Estação de Caieiras, em Caieiras, consistente em um quinhão de terras com a área de
55.823,00m2, e seguintes divisas e confrontações: - “Começa na margem esquerda da referida Estrada,
de quem de São Paulo se dirige à Caieiras, à 15Km da faixa do eixo asfaltado e no ponto que divide
também as terras de propriedade de Olga de Barros e Silva; daí segue pela divisa com a mesma por uma
linha paralela com a divisa de Vila Rosalina, da qual se distancia por 100,00 pela distância de 620,00m até
alcançar os terrenos de propriedade de Comexim S/A até encontrar a Estrada Municipal recentemente
aberta pela Prefeitura Municipal de Caieiras, e a qual da acesso à propriedade da Comexim S/A; daí
deflete à direita e margeia esta estrada de 14,00m de largura em direção à Estrada Velha de Campinas
por 548,00m até encontrar uma Praça em forma de meia lua; segue margeando esta Praça em 60,00m
em linha sinuosa até encontrar novamente a margem da Estrada Velha de Campinas; tomando à direita
segue por esta direção a São Paulo por 71,00m, atingindo assim o ponto de partido e onde se iniciou a
presente discriminação. Fica estabelecido um recuo de 15,00m, paralela à frente da faixa “Non edificandi”
e nos fundos à área ora descrita uma faixa de terreno de 7,00m de largura para abertura de uma via de
acesso à Vila Rosina e Perus. Consta na Av.01 desta matrícula que foi construído prédios industriais,
localizado à Av. David Kasitzki, 15, antiga Av. Industrial. Consta na Av.03 desta matrícula que foram
promovidos a construção dos seguintes prédios: vestiário I, com a área de 358,75m2; Metalurgia I e II
com a área de 2.066,64m2. Consta na Av.04 desta matrícula que foram promovidos a construção dos
seguintes prédios: Plásticos e Cabide de Força, com a área de 2.672,00m2; Oficina mecânica, com a
área de 490,50m2; Manufatura I, com a área de 6.008,83m2; Cabine de Força e Sala de Compressores,
com a área de 58,50m2. Consta na Av.05 desta matrícula que foram construídos mais cinco prédios
industriais. Consta na Av.06 desta matrícula que o imóvel desta matrícula situado a Estrada Velha (Via
Pública) para a Av. Industrial é denominada atualmente Av. David Kazitzky. Consta na Av.08 desta
matrícula que foi desmembrada uma área de 17,38m2. Consta na Av.09 desta matrícula que foram
construídos mais dois prédios, o 1º prédio industrial com dois pavimentos, com a área de 6.525,72m2 e o
2º Salão social e portaria, ocupando a área de 565,80m2, cuja áreas construídas, somadas já constantes
desta matrícula, perfazem um total de 18.750,19m2. Consta na Av.11 e 14 desta matrícula que nos autos
do Processo nº 1002942-57.2015.8.26.0100, em trâmite na 40ª Vara Cível da Central da Capital/SP, há
protesto contra alienação de bens, que pesa sobre o imóvel desta matrícula. Consta na Av.12 desta
matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1041571-
03.2015.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Jundiai/SP, requerida por Jundiaí
Shopping Center Ltda contra SFD S/A Industria e Comercio. Consta na R.15 desta matrícula que parte
ideal 27.707,87m2 do imóvel desta matrícula foi transmitido em alienação fiduciária a José Claudemir
Bellucci e Outros. Consta na Av.16 desta matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título
Extrajudicial, Processo nº 1041571-03.2015.8.26.0100, em trâmite na 41ª Vara Cível da Capital/SP,
requerida por Roberto Miguel Postel contra SFD S/A Industria e Comercio. Consta na Av.17 desta
matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1039718-
22.2016.8.26.0100, em trâmite na 41ª Vara Cível da Capital/SP, requerida por Roberto Miguel Postel
contra SFD S/A Industria e Comercio. Consta na R.18 desta matrícula que parte ideal 11.181,83m2 do
imóvel desta matrícula foi transmitido em alienação fiduciária a Rodrigo Andre Berbel e Outros. Consta
na Av.19 desta matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº
1054148-85.2017.8.26.0506, em trâmite na 5ª VC da comarca de Ribeirão Preto/SP, requerida por Caixa
de Previdencia dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ e Outros contra SFD S/A Industria e
Comercio. Consta na Av.20 desta matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial,
fls. 1610 Processo nº 0839995-18.2016.8.12.0001, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Campo
Grande/MS, requerida por Ecisa Participações S/A e Outros contra SFD S/A Industria e Comercio.
Consta na Av.22 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº
10010895220165020211, em trâmite na Vara do Trabalho da Comarca de Caieiras/SP, requerida por
Eduardo Fernandes Borges contra SFD S/A Industria e Comercio, foi penhorado a fração 30,33480% do
imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário Amilcar Alabarce Mathias. Consta na Av.24
desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade de bens de SFD S/A Industria e Comercio, nome
fantasia “Primicia S/A”. Consta na Av.25 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta
matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.26 desta matrícula a distribuição da
Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 5026601-22.2018.8.13.0702, em trâmite na 1ª Vara
Cível da Comarca de Uberlândia/MG, requerida por Consorcio Empreendedor do Center Shopping
Uberlandia contra SFD S/A Industria e Comercio. Consta na Av.27 desta matrícula que nos autos do
Processo nº 001/1.18.0043340-0, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS,
requerida por Ancar IC S/A e Outros contra SFD S/A Industria e Comercio, foi penhorado a fração ideal
30,3348% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.29 e
30 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade de bens de SFD S/A Industria e Comercio.
Contribuinte nº 34311.14.86.0001.00.000. Consta as fls.1566-1567 dos autos que o terreno possui
atualmente 16.915,92m2; e há um conjunto de edificações industriais, com 03 edifícios principais.
Galpões com área construída total de 13.059,88m2. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 18.385.000,00
(dezoito milhões, trezentos e oitenta e cinco mil reais) para abril de 2020, que será atualizado até a data
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 13 de novembro de 2020

QUAQUAQUAQUAQUATRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ: 18.317.452/0001-67
Demonstrações Contábeis

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)
Ativo        2018        2019
Ativo circulante     62.880     61.660
Caixa e equivalentes de caixa 62.880 61.660
Ativo não circulante 1.686.480 1.686.480
Realizável a longo prazo
Investimentos 1.686.480 1.686.480

Total do ativo 1.749.360 1.748.140

Demonstrações do resultado dos exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2019 - (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2019 - (em Reais)
Demonstração dos Fluxos de Caixa em Dezembro 2018 e 2019

Passivo e Patrimônio Líquido        2018        2019
Passivo não circulante      95.868      99.294
Mútuos a pagar 95.868 99.294
Patrimônio Líquido 1.653.492 1.648.846
Capital Social 1.584.000 1.584.000
Aporte para Futuro Aumento de Capital - Afac 101.000 101.000
Prejuízos acumulados    (31.508)    (36.154)
Total do passivo e patrimônio líquido 1.749.360 1.748.140

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro de 2018 e de 2019 - (Valores Expressos em Reais)
1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada em 18/06/2013, no seg-
mento de “Venda, Compra, Arrendamento e Administração de Bens Próprios
e a Participação em outras Sociedades Nacionais ou Estrangeiras como
Sócia ou Acionista”. Em 31/07/2017 através de Ata de Reunião de sócios
quotistas, passou a denominar-se Quatro Rib Empreendimentos e Partici-
pações S/A. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demons-
trações contábeis da companhia em 31/12/2019 foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legisla-
ção societária e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3. Principais
Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis a apresentação das
demonstrações: a) Apuração do resultado: A sociedade não obteve receitas
no exercício de 2019 e as despesas foram registradas por competência.
b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos positivo de caixa
e conta movimento. c) Investimentos: O valor registrado nesta conta com-
preende Fundo de Investimentos de Multimercado realizado em julho/2015.

d) Passivo circulante e não circulante: Demonstrados por valores de con-
tratos de mútuos com pessoas ligadas. e) Patrimônio líquido: Demonstra
um Patrimônio Liquido no valor de R$ 1.652.273, que compõe o Capital Social
da Companhia subscrito e integralizado em moeda corrente do país de R$
1.584.000 dividido em 1.584.000 ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal, adiantamento para futuro aumento de capital de R$ 104.426,00 e o
saldo de Prejuízo Acumulado no valor de R$ (36.153).
4. Caixa e Equivalente de Caixa        2018        2019
Caixa e Equivalente de Caixa 62.880 61.661
5. Investimentos        2018        2019
Investimentos 1.686.480 1.686.480
6. Patrimônio Líquido        2018        2019
Capital Social 1.584.000 1.584.000
Recursos para Aumento de Capital 101.000 104.426
Prejuízos Acumulados (31.508) (36.153)

São Paulo, dezembro de 2.019

Despesas operacionais:        2018        2019
Administrativas (2.233) (2.436)
Despesas com pessoal
Taxas e constribuições diversas - (709)
Despesas tributárias - -
Somas das despesas operacionais (2.233) (3.145)
Despesas financeiras (986) (1.500)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício (3.219) (4.645)

Capital Aporte para Futuro Prejuízo Patrimônio
     Social Aumento de Capital - AFAC Acumulado       Líquido

Saldo em 31.12.2018 1.584.000                            101.000      (31.508)    1.653.492
Aporte para Futuro Aumento de Capital - AFAC - - - -
Prejuízo em 31.12.2019              -                                      -        (4.645)         (4.645)
Saldo em 31.12.2018 1.584.000                            101.000      (36.153)    1.648.847

       2018        2019
Prejuízo do Exercício      (3.219)      (4.645)
Itens que não afetam o caixa operacional

     (3.219)      (4.645)
Fluxo de Caixa as Atividades Operacionais
(-/+) Aumento/Diminuição - Demais Contas do Ativo - -
(-/+) Aumento/Diminuição - Contas a Pagar       3.151       3.426
Aumento Capital
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais       3.151       3.426
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aumento de Capital - -
Aporte para Futuro Aumento de Capital - Afac              -              -
(=) Caixa Líquido Proveniente
  Atividades de Investimentos              -              -
(=) Aumento Líquido de Caixa          (68)      (1.219)
Caixa no Início do Período 62.880 62.880
Caixa no Final do Período     62.880     61.661
(=) Aumento Líquido de Caixa              -      (1.219)

Ronaldo de Paiva
CPF: 028.408.468-96

Antonio Aparecido Teixeira
CRC-SP 123904/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL
 Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Carregadores Autônomos Hhort. Pesc. Centrais Abastecimentos do Estado 
de São Paulo - SINDICAR, procedemos ao exame das peças que compõem a Previsão Orçamentária para o exercício de 2021, 
constatamos achar-se tudo na mais perfeita ordem e exatidão, razão por que somos de opinião, seja a mesma aprovada pela 
Assembléia Geral Ordinária. São Paulo, 19 de novembro de 2020.

Sindicato dos Carregadores Autônomos Hort. Pesc. Centrais Abast. Alim. do Estado de São Paulo
CNPJ n° 69.131.290/0001-09

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADO EM 19/11/2020
José Pinheiro de Souza

Presidente

José Pinheiro de Souza
Presidente

José Pinheiro de Souza - Presidente

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa - Tesoureiro

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga - Contador - CRC 1SP102.109/O-7

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Joaquim da Costa Miranda Samuel Targino da Silva

RECEITA
Rendas Sindicais  2.060.498,00
Renda Social  36.497,00
Renda Patrimonial  8.677,00
Total da Receita  2.105.672,00
Imobilização de Capitais  91.153,00
Total Geral  2.196.825,00

DESPESAS
Administração Geral 1.765.947,00
Assistencia Social  206.050,00
Despesas Extraordinárias  3.290,00
Total das Despesas  1.975.287,00
Aplicação de Capitais  221.538,00
Total Geral  2.196.825,00

RENDAS DIVERSAS
Outras Receitas Sindicais  ..................................................................................................   2.060.498,00
RENDA SOCIAL
Mensalidades  ....................................................................................................................  17.381,00
Serviços  ............................................................................................................................  19.116,00  36.497,00
RENDA PATRIMONIAL
Aplicações Financeiras ......................................................................................................  8.677,00 2.105.672,00
DESPESAS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Desp. c/Pessoal E Encargos  ..............................................................................................  533.646,00
Serviços de Terceiros - PJ .................................................................................................  82.140,00
Serviços de Terceiros - PF  ................................................................................................  417.982,00
Despesas Diversas  ............................................................................................................  139.973,00
Materiais Oficina  ...............................................................................................................  16.525,00
Fundo Amparo Carregador .................................................................................................   492.138,00
Assistência Médica  ...........................................................................................................  83.543,00  1.765.947,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Jurídica  ..........................................................................................................   206.050,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
Contr. Assoc. de Classe  ....................................................................................................   3.290,00
TOTAL DO LUCRO BRUTO  .................................................................................  130.385,00

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 06 de Agosto de 2020

01 - Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quinze horas, por meio de video-
conferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 
02 - Convocação e Presença: Tendo sido convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social, a Reunião do 
Conselho de Administração foi instalada com a presença de Ângela Annes Guimarães, Antonio Mourão Guimarães 
Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guima-
rães e, como convidados, Dorival Dourado Jr. e Manuela Vaz Artigas. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos fo-
ram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Ângela Annes Guimarães. 04 - Ordem do 
Dia: Exame e discussão sobre (i) alienação, pela CBFÁCIL Corretora de Seguros e Negócios Ltda., sociedade 
limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 12.467.416/0001-01, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Alameda Santos, nº 2.335, Conjunto 31, Cerqueira César, CEP 01.419-101 (“CBFácil”), de quotas representativas de 
até 49% (quarenta e nove por cento) do capital social total e votante da CMG Corretora de Seguros Ltda., so-
ciedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 22.456.213/0001-65, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 5º Andar, Bloco 2, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-000 
(“CMG”); (ii) outorga, pela Companhia à CMG, de exclusividade para comercialização, distribuição, venda, oferta, di-
vulgação e promoção qualquer produto ou serviço de seguridade, para quaisquer pessoas que possam ser acessadas 
por meio dos canais de distribuição da Companhia e de suas afi liadas; e (iii) autorização para que a diretoria da Com-
panhia pratique os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. 05 – Deliberações: Iniciados os 
trabalhos, a matéria foi colocada em discussão e posterior votação pelos membros do Conselho de Administração, 
sendo aprovada por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição a (i) alienação, pela CBFácil à Wiz Soluções 
e Corretagem de Seguros S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 42.278.473/0001-03, com sede na 
Cidade de Brasília, Distrito Federal, SNH Quadra 1, Bloco E, Conjunto A, 1º Andar, Sala 101, Asa Norte, CEP 70.701-
000 (“Wiz”) de quotas representativas de até 49% (quarenta e nove por cento) do capital social total e votante da 
CMG (“Operação”), bem como a celebração, pela Companhia, de todos os instrumentos necessários para implemen-
tação da Operação, incluindo, mas não se limitando ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças e 
seus respectivos anexos; a (ii) outorga, pela Companhia à CMG, de exclusividade para comercialização, distribuição, 
venda, oferta, divulgação e promoção qualquer produto ou serviço de seguridade, para quaisquer pessoas que pos-
sam ser acessadas por meio dos canais de distribuição da Companhia e de suas afi liadas (“Exclusividade”), bem 
como a celebração, pela Companhia, de todos os instrumentos necessários para implementação da Exclusividade, in-
cluindo o Acordo Operacional a ser fi rmado entre a Companhia e a CMG, tendo a CBFácil e a Wiz como intervenien-
tes anuentes; e a (iii) autorização da Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no Esta-
tuto Social, a praticar todos os atos necessários ao fi el cumprimento das deliberações acima. As apresentações fazem 
parte integrante desta ata e encontram-se arquivadas na Secretaria do Conselho. 06 – Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada às quinze horas e trinta minutos a reunião do Conselho de Administração, da 
qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guima-
rães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo 
e José Eduardo Gouveia Dominicale. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Ângela Annes Guima-
rães - Secretária da mesa. JUCESP nº 486.289/20-5 em 16.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 072/2020; 
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros - 
Entrega das Propostas: a partir de 25/11/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 07/12/2020 às 
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site 
supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Esse, em resumo, é o quadro revelado por 
‘O Bolso do Brasileiro’, pesquisa produzida 
em parceria pelo Instituto Locomotiva e 
pela XPeed, escola inovadora de educação 
financeira e empreendedorismo da XP Inc. 

Sete em cada dez entrevistados passa-
ram pela experiência de ver as contas não 
fecharem nos 12 últimos meses. E 90% 
deles gostariam de saber como investir, 
planejar recursos para o futuro e de orga-
nizar receitas e despesas. O levantamento 
de abrangência nacional foi realizado em 
outubro e mostrou o impacto da pandemia 
no orçamento pessoal. Três em cada dez 
entrevistados afirmaram que o número de 
contas em atraso aumentou no período. 

No caso de uma despesa inesperada 
no valor de seu rendimento mensal, 41% 
responderam que não teriam como pagá-la. 
Para 58% dos brasileiros, a atual situação 
financeira impede a realização de coisas 
que consideram importantes.

Diante dessa realidade, cresce a impor-
tância da educação financeira: 41% dos 
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Antes de saber qual 
a melhor modalida-
de de contratação 

que se enquadra à sua 
prestação de serviço, 
o advogado deve saber 
quais são suas opções:

Profissional autônomo 
– exerce sua atividade 
profissional sem vínculo 
empregatício, de for-
ma eventual, por conta 
própria e com assunção 
de seus próprios riscos. 
Em relação à tributação, 
quando o serviço for 
prestado a uma pessoa 
jurídica, a fonte paga-
dora deve reter os tri-
butos incidentes sobre 
os rendimentos: INSS, 
IRRF e ISS (conforme o 
caso). Quando o serviço 
for prestado a uma pes-
soa física, o profissional 
autônomo é quem deve 
apurar e recolher seu 
próprio INSS, Imposto 
de Renda (Carnê-Leão) 
e ISS (conforme o caso);

Empregado – exerce 
sua atividade profissional 
com vínculo empregatí-
cio, de forma habitual, 
sob a dependência do 
empregador e mediante 
salário, sujeitando-se às 
regras da CLT. O empre-
gador é quem deve reter 
os tributos incidentes 
sobre os rendimentos: 
INSS e IRRF. Além disso, 
o empregador irá arcar 
com os demais encargos 
trabalhistas: INSS, FGTS, 
férias, 13º salário, etc.;

Sócio de sociedade 
de advogados – detém 
participação societária 
em um escritório de 
advocacia e exerce sua 
atividade profissional de 
forma pessoal, porém sem 
vínculo empregatício, po-
dendo receber pró-labore 
e distribuição de lucros. 
Os sócios podem ser 
classificados em: Sócio de 
capital, sócio de serviço e 
sócio individual. Em rela-
ção à tributação, o sócio 
atuante no escritório de 
advocacia deve rece-
ber um pró-labore pelos 
serviços prestados, cuja 
tributação será retida na 
fonte (INSS e IRRF). O 
sócio ainda poderá rece-
ber distribuições de lucro 
que, em determinadas cir-

cunstâncias, serão isentas 
de tributação;

Associado Sem Vínculo 
Empregatício – exerce 
sua atividade profissio-
nal sem vínculo empre-
gatício, sem ser sócio, 
podendo prestar serviços 
a mais de um escritório 
de advocacia concomi-
tantemente, mediante 
formalização do Contrato 
de Associação Sem Víncu-
lo Empregatício junto à 
OAB. A tributação, nesse 
caso, será idêntica ao pro-
fissional autônomo.

Você analisou as opções 
e achou melhor se tor-
nar sócio. E agora resta 
escolher se será sócio de 
capital ou sócio de ser-
viço. A diferença entre 
essas modalidades está na 
forma de integralização 
do capital social.

Os sócios de capital de-
vem integralizar sua parte 
no capital social de forma 
pecuniária. Já os sócios 
de serviço integralizam 
sua parte no capital social 
com a continuidade de 
seu trabalho e, portanto, 
não podem ceder suas 
cotas a terceiros.  Em 
contrapartida, somente 
o sócio de capital terá 
o direito de receber os 
respectivos haveres no 
momento do seu desliga-
mento da sociedade.

Dessa forma, é muito 
importante que o Con-
trato Social determine 
qual a contribuição con-
creta de trabalho a que se 
obriga o sócio de serviço. 
Conforme o Provimento 
nº 169/2015 da OAB, os 
sócios de capital e de 
serviço terão os mesmos 
direitos e obrigações, 
exceto em relação à for-
ma de integralização do 
capital social.

Entretanto, a Delibe-
ração nº 21/2007 da OAB
-SP diz que os direitos 
e obrigações podem ser 
regulados no Contrato 
Social, podendo as cotas 
de capital terem direitos 
e obrigações distintos das 
cotas de serviço.

Eduardo Moisés

Advogado: ser Sócio 
de Capital, Sócio de 
Serviço e Associado?

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

confiança, ou ligue para

A pandemia fez crescer importância 
da educação financeira

A pandemia afetou expectativas e hábitos financeiros da população, aumentando a sua preocupação com os gastos 
e também a sua vontade de aprender a lidar melhor com o dinheiro

Como investir, 
planejar recursos 

para o futuro e 
organizar receitas e 

despesas.

população pelo tema, criando um círculo 
virtuoso. Estamos felizes com nosso papel 
nesse cenário e cientes dos grandes desa-
fios que temos pela frente na desmistifica-
ção dos investimentos”.

Um dado em especial aponta a necessi-
dade da população por mais informação 
e ferramentas que lhe ajudem a planejar 
e a conquistar os seus sonhos: 63% dos 
entrevistados consideram ter, no máximo, 
conhecimentos básicos sobre finanças. A 
amostra da pesquisa contou com 1.501 
entrevistas online, com pessoas de ambos 
os sexos, a partir dos 18 anos. 

Segundo Renato Meirelles, presidente 
do Instituto Locomotiva: “os números 
mostram que a pandemia infectou o bolso 
dos brasileiros, mas não foi capaz de aba-
lar metas e sonhos. Tanto que a pesquisa 
revela também o desejo da população 
em conhecer mais sobre finanças, passo 
fundamental para planejar investimentos 
e garantir um futuro seguro”. Fonte: (www.
ilocomotiva.com.br).

entrevistados passaram a pesquisar mais 
sobre o assunto durante a pandemia. 

Oito em cada dez dizem ter objetivos 
definidos ao aprender a gerir com eficiência 
o orçamento. Entre os principais estão o 
pagamento de dívidas e a formação de uma 
reserva para enfrentar emergências. Outra 
preocupação é com relação ao planejamento 
da aposentadoria. Apenas 31% estão con-
fiantes de que fizeram boas escolhas.

Para Izabella Mattar, CEO da XPeed: 
“educação financeira é um assunto que 
ganha cada vez mais relevância na vida 
das pessoas. Quanto mais conteúdos são 
oferecidos, mais aumenta o interesse da 
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 25 de novembro de 20206

Marcelo Furtado (*)

A liás, a capacitação será um assunto central para o RH, 
principalmente após a pandemia, que impôs um compor-
tamento cada vez mais digitalizado tanto de consumidores 

como de colaboradores. 

Por que treinar os colaboradores a distância? - O trei-
namento a distância sempre foi uma escolha inteligente dos 
gestores, pois ele traz uma série de benefícios em relação à 
otimização de custos e tempo. Agora, a opção se revela até mais 
prudente e segura para preservar a saúde dos funcionários. Mas 
não se engane pensando que essa inteligência é apenas uma 
forma de "quebrar um galho" da empresa. Muito pelo contrário: 
a estratégia pode superar a qualidade do treinamento presencial 
em muitos aspectos. Essas são algumas das principais vantagens 
do treinamento a distância: 

Aprimora a qualidade - O treinamento digital ajuda a melhorar 
a qualidade do trabalho porque permite explorar fatores essenciais 
para a empresa, como padronização de temas, implementação 
de inovação no treinamento e até gamificação da aprendizagem. 
Também é possível despertar a automotivação do colaborador 
e impulsioná-lo a buscar um bom resultado. Uma das vantagens 
mais claras nessa adoção é a autonomia que é dada ao funcionário, 
estimulando um comportamento mais responsável e proativo. 

Otimiza processos - Por meio de uma plataforma digital , 
é possível avaliar o processo pedagógico e montar um plano de 
capacitação mais otimizado e focado nas necessidades da equipe. 
Especialmente em relação ao andamento do treinamento e ao 
acompanhamento do desempenho de colaboradores, também é 
viável registrar, analisar e aprimorar os índices de exigência. A 
cada ciclo de aprendizagem tudo estará cada vez mais padroni-
zado e aprimorado. Além disso, atualizações pontuais poderão 
ser repassadas de forma muito mais rápida e prática. 

Reduz custos - Impressão de materiais, alocação de profes-
sores, gastos com transportes de funcionários, além de custos 
com coffee break, água e luz. Esses são apenas alguns exemplos 
que estão no cotidiano de qualquer treinamento presencial. No 
modelo EAD, todos esses desperdícios são eliminados a partir 

O universo online entrou de vez no cotidiano de pessoas e empresas. Para as organizações, o desafio é um pouco maior, 
exigindo uma série de adaptações, entre elas, o treinamento a distância. 

Pexels

1Planeje todo o treinamento - Como em qualquer ato 
administrativo, o planejamento é primordial. É por meio dele 
que você traçará o norte de aprendizagem de sua equipe. Faça 
um levantamento de todas as necessidades e busque os recursos 
necessários para a execução. 

2Considere o perfil dos colaboradores - Perceba em 
que estágio se encontram os seus funcionários, se estão nivela-
dos ou se há casos mais avançados e menos capacitados. Assim, 
é possível identificar se apenas um treinamento será suficiente 
para tornar a equipe homogênea e preparada. 

3Defina o formato ideal - Quanto ao material de conte-
údo do treinamento, é importante diversificar de acordo com os 
assuntos em formatos de vídeo, áudio, textos e outros. Há uma 
tendência de maior envolvimento com formatos de vídeo e com 
a técnica denominada de gamificação, uma inovação que permite 
o treinamento em forma de games. 

4Priorize a acessibilidade - Garanta que o formato seja 
responsivo e de fácil acesso em computadores, smartphones, 
tablets e notebooks. Configure senha e nome de usuário para que 
os funcionários tenham acesso individualizado e acompanhem 
de forma focada o seu processo de desenvolvimento. 

5Ofereça os recursos necessários - Ofereça uma boa 
conexão de internet e equipamentos adequados para o desen-
volvimento da aprendizagem. Nesse sentido, uma boa plataforma 
EAD deverá fornecer um ambiente virtual propício ao ensino, 
com sistemas de avaliações, esclarecimentos de dúvidas e outros 
pontos essenciais. 

6Fique atento ao conteúdo do treinamento - O conte-
údo é a chave principal do treinamento, já que uma capacitação 
de qualidade e bem implementada não vale de nada com o tema 
inapropriado. Portanto, observe bem se o assunto é relevante e 
necessário. Também considere o nível de complexidade e avalie 
se o ensino deverá ser repassado em uma ou mais etapas. Um 
profissional com conhecimento mais didático é fundamental 
nesse ponto. 

7Garanta a interatividade entre os participantes - Per-
mita que os colaboradores utilizem recursos de aprendizagem em 
grupo ou dinâmicas que envolvam todos os colegas. A plataforma 
deverá proporcionar fácil interação entre alunos e professores 
para um bom desenvolvimento em conjunto. 

Como mensurar os resultados do seu treinamento a 
distância? - É preciso também mensurar os resultados do trei-
namento a distância e adotar as melhorias necessárias a partir 
deles. Essa é uma das principais vantagens dessa modalidade, 
já que você terá todas as ações registradas, o que permitirá um 
aprimoramento constante. 

Estabeleça índices, desafios e metas de alcance. Observe a 
evolução dos alunos e identifique os pontos de maior dificuldade 
nos canais de dúvidas e fóruns. 

Se possível, adicione etapas práticas diretamente no expediente 
de trabalho, melhorando a absorção de conteúdo e entendendo 
os impactos da capacitação. 

O treinamento e a capacitação de colaboradores já são medidas 
comuns entre gestores de excelência. Agora, mais do que nunca, 
isso se torna necessário para adaptar o seu negócio aos novos 
comportamentos de mercado. 

(*) - É CEO da Convenia (www.convenia.com.br).
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do acesso totalmente online. Por conta disso, todos os custos e 
encargos já serão embutidos no dia a dia da empresa. 

economiza tempo - Treinamentos presenciais sempre 
precisam de deslocamento, hora marcada e alocação prévia de 
recursos. Por outro lado, na modalidade online, toda a estrutura 
é viabilizada via internet, permitindo o acesso ao colaborador 
a qualquer momento. Dessa forma, é possível utilizar períodos 
de baixa demanda para executar a capacitação e o funcionário 
poderá escolher o melhor horário e focar mais no aprendizado. 

Também evita-se, com isso, a necessidade de alocação fora do 
horário de trabalho, o que pode até abrir espaço para insatisfa-
ções, bem como a exigência de horas extras para compensar o 
excedente no expediente. 

Quais as melhores práticas? - Sabendo dos benefícios da 
modalidade online, é hora de partirmos para a implementação. 



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:

JEAN DA MOTA SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido 
no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/343.FLS.269-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e nove (26/05/1999), resi-
dente e domiciliado Rua Castelândia, 145, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Carlos dos Santos e de Luziene da Mota Santos. ANA JULIA 
LUCAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no Subdistrito 
Nossa Senhora do Ó, nesta Capital (CN:LV.A/80.FLS.225V-NOSSA SENHORA DO Ó/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de junho de dois mil e um (30/06/2001), residente e 
domiciliada Rua Seneca, 55, casa 04, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Alberto de Oliveira e de Rosangela Lucas de Oliveira.

VALTER FELIX DOS REIS, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/28.FLS.178-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (28/02/1983), residente e domiciliado 
Rua Teiú, 133, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Aparecido dos Reis e de Sandra Regina Felix dos Reis. SIMÔNE DA CONCEIÇÃO 
PRAÇA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no Subdistrito Santo Amaro, 
nesta Capital (CN:LV.A/145.FLS.247-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (31/12/1982), residente e domiciliada Rua 
Dança das Borboletas, 30, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Severino Pereira Praça e de Antonia Raimunda da Conceição Praça.

MICHEL SILVA CANTUARIA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido no Subdis-
trito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/206.FLS.235V-CAPELA DO SOCORRO/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e seis (01/05/1986), 
residente e domiciliado Travessa Pindorama de Goiás, 52, casa 02, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Tomaz Cantuaria e de Noemia Francisco da Sil-
va. JÉSSICA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/036.FLS.170 5ª ZONA DE SÃO 
LUÍS/MA), São Luís, MA no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e cinco 
(19/06/1995), residente e domiciliada Travessa Pindorama de Goiás, 52, casa 02, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milson da Conceição e de Valquiria Pinheiro.

CLAUDNEI PACHECO, estado civil divorciado, profissão policial militar, nascido em São Pau-
lo - Capital (CC:LV.B/282.FLS.184-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de setembro de mil novecentos e setenta e sete (20/09/1977), residente e domiciliado Avenida 
Ribeirão Jacu, 129, Jardim das Camélias, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José Pache-
co e de Vita Luiza Vitorino Pacheco. JUCINETE DA SILVA COUTO, estado civil divorciada, 
profissão policial militar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
dois de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (02/12/1976), residente e domiciliada 
Rua Fascinação, 310, apartamento 51-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Mário Silva Couto e de Josefa Maria da Silva.

WESLEY DE PAULA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de rede, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/203.FLS.233V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
abril de mil novecentos e noventa e quatro (12/04/1994), residente e domiciliado Rua 
Novo Acon, 50, casa 06, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Izau de Paula Beserra e de Dulcinéia do Nascimento Beserra. LARISSA DE 
JESUS SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/155.FLS.004 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (14/01/1999), residente e domiciliada 
Rua Doutor Costa, 15, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Elias de Lima Silva e de Cirlene Maria de Jesus Silva.

LUCIANO JOSÉ DE FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/84.FLS.38V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (05/05/1985), residente e 
domiciliado Rua Chubei Takagashi, 601, bloco F, apartamento 12, Colônia, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Delvito José de Figueiredo e de Almira Maria de Figueiredo. 
DALANI STEFANI BERNARDO FERNANDES, estado civil solteira, profissão professo-
ra, nascida neste Distrito (CN:LV.A/145.FLS.287 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e um (26/06/1991), residente e domi-
ciliada Rua Chubei Takagashi, 601, bloco F, apartamento 12, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Esmeraldo Ines Fernandes e de Sueli Bernardo.

EDUARDO TEIXEIRA SIMÕES, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/052.FLS.300-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e um (24/02/1981), residente e domiciliado Rua Adelina 
Patti, 185, casa 02, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Inácio Simões e 
de Vilmalina Jovina Teixeira Simões. MARIA MIRTES FERREIRA LIMA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Acopiara, Estado do Ceará (CN:LV.A/001.FLS.157V-1º OFÍCIO 
DE ACOPIARA/CE), Acopiara, CE no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e setenta 
e quatro (21/11/1974), residente e domiciliada Rua Adelina Patti, 185, casa 02, Vila Chuca, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geremias Ferreira de Lima e de Edite Mendes de Lima.

JULIO CESAR DUARTE MARTINS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/272.FLS.273V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e sete (18/02/1997), residente e domiciliado Rua Orlando 
Fratucelli, 504, F, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Duarte Martins e 
de Jandira Maria Duarte Martins. MAYARA RAMOS GÓIS, estado civil solteira, profissão au-
xiliar escrita fiscal senior, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/160.
FLS.255V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e 
noventa e quatro (23/04/1994), residente e domiciliada Rua Freitas Guimarães, 299, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Gilberto Góis e de Simone Ramos Góis.

VALTER SANTOS AUGUSTO, estado civil divorciado, profissão estampador, nascido 
no Subdistrito Brás, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil nove-
centos e sessenta e oito (30/09/1968), residente e domiciliado Rua Flor da Esperança, 
607, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Augusto e de 
Valdelice Santos Augusto. JULIANA DA SILVA NILCE, estado civil solteira, profissão 
cozinheira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/162.FLS.180V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e setenta e 
dois (23/04/1972), residente e domiciliada Rua Flor da Esperança, 607, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Nilce e de Judite da Silva Sobral.

ANDRÉ SANTANA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão autônomo, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e 
oitenta e um (06/03/1981), residente e domiciliado Rua Silvianópolis, 70, bloco B, apar-
tamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Claudemir França do Nascimento e de Maria Santana do Nascimento. DOMENICA APA-
RECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/12.FLS.66 CANGAIBA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de setembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (20/09/1975), residente e domiciliada Rua Silvianópolis, 70, 
bloco B, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Afonso Porfirio da Silva e de Maria Aparecida Corrêa da Silva.

RIVALDO COSMO DA CRUZ, estado civil divorciado, profissão militar, nascido em Recife, 
Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e cinco (01/02/1975), residente e domiciliado Rua Dolores, 12, casa 01, Jardim São João, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Cosmo da Cruz e de Cosma da Conceição da 
Cruz. LUCIANA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão vigilante, nascida no Subdistri-
to Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e 
setenta e quatro (12/10/1974), residente e domiciliada Rua Dolores, 12, casa 01, Jardim São 
João, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Geraldo da Silva e de Ana Pereira da Silva.

ISRAEL JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido em Lagoa de 
Itaenga, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/08.FLS.24 LAGOA DE ITAENGA/PE), Lagoa de 
Itaenga, PE no dia quinze de maio de mil novecentos e cinquenta (15/05/1950), residente e 
domiciliado Travessa Terra Tombada, 656, Jardim da Conquista, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de José Feliciano da Silva e de Josefa Maria da Conceição. LUZIA MARIA DA CONCEI-
ÇÃO, estado civil solteira, profissão aposentada, nascida em Goiana, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/99.FLS.175V ITAQUERA/SP), Goiana, PE no dia oito de abril de mil novecentos e 
cinquenta (08/04/1950), residente e domiciliada Rua José Dias Velho, 356, casa 02, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria José da Conceição.

JOSELITO LIMA JORGE, estado civil solteiro, profissão operador de telecomunicação, 
nascido em Adustina, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.047-ADUSTINA/BA), Adustina, 
BA no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e setenta (27/12/1970), residente 
e domiciliado Rua Paulo Amaral, 39, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Joaquim Clementino Jorge e de Ivone Lima Jorge. PATRICIA SOARES DE AS-
SIS, estado civil solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida neste Distrito (CN:LV.A/286.
FLS.239V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa 
e sete (03/07/1997), residente e domiciliada Rua Paulo Amaral, 39, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel da Silva Assis e de Maria Jose Soares da Silva.

ALEXANDRE SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão encarregado de 
cvd, nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/033.FLS.282-IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e setenta e nove 
(16/01/1979), residente e domiciliado Rua Aroeira do Campo, 82, apartamento 52-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francis-
co Carlos Nascimento e de Neuza da Silva Nascimento. MICHELI EIKO YAMAUCHI, 
estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital 
(CN:LV.A/043.FLS.180 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um (16/02/1981), residente e domiciliada Rua Aroeira do Campo, 
82, apartamento 52-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nelson Tamiya Yamauchi e de Sebastiana Moreira da Silva.

GUILHERME DE OLIVEIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/51.FLS.205V-ACLIMAÇÃO/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e um (13/12/1991), 
residente e domiciliado Avenida Itaquera, 5252, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Erenaldo Moreira Barbosa e de Sonia Rodrigues de Oliveira. 
KEILA DE OLIVEIRA NEVES, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/191.FLS.257-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (23/01/1999), resi-
dente e domiciliada Avenida Itaquera, 5252, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ivany Cardoso Neves e de Gilene Alves de Oliveira.

EDINAEL NORATO DE JESUS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em 
Jitaúna, Estado da Bahia, Jitaúna, BA no dia cinco de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e dois (05/09/1982), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 10, A, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josefa Norata 
de Jesus. MARIA DE LOURDES NUNES FERREIRA, estado civil divorciada, profissão 
lavradora, nascida em Maracanã, Estado do Pará, Maracanã, PA no dia dezessete de 
agosto de mil novecentos e sessenta e oito (17/08/1968), residente e domiciliada Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, 10, A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João da Silva Ferreira e de Maria Nunes Ferreira.

MORAD ERROUMANI, estado civil solteiro, profissão agente operacional, nasci-
do em Douar Ait Sedrate Jbel El Oulia Tinghir - Marrocos, Douar Ait Sedrate Jbel El 
Oulia Tinghir - Marrocos no dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e seis 
(04/06/1996), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2800, bloco 02, apartamento 
22-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Youssef Erroumani e de Fatima Ben Lah-
sen Ohsini. LUCIA HELENA PEREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São José do Rio Preto, neste Estado, São José do 
Rio Preto, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e sessenta e três (13/08/1963), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2800, bloco 02, apartamento 22-B, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Pereira de Souza e de Maria Ines de Campos.

RAPHAEL VINICIUS ALMEIDA BEZERRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/295.FLS.42 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e sete (27/10/1997), resi-
dente e domiciliado Rua João da Costa Ferreira, 124, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Bezerra e de Maria José de Almeida Melo Bezerra. 
GABRYELLA APARECIDA ESTEVÃO, estado civil solteira, profissão vendedora, nas-
cida em Viçosa, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/67.FLS.92-VIÇOSA/MG), Viçosa, 
MG no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e oito (26/10/1998), 
residente e domiciliada Rua João da Costa Ferreira, 124, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Josias Geraldo Estevão e de Haydeé Aparecida Gonçalves.

DEIVID DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/124.FLS.052V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil no-
vecentos e noventa (02/04/1990), residente e domiciliado Rua Santana do Agreste, 21, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Walter Pereira dos Santos e 
de Rosana Botelho Dos Santos. KELLY CRISTINA DE CARVALHO, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/054.FLS.203V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e um (16/05/1981), resi-
dente e domiciliada Rua Santana do Agreste, 21, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Espedito de Carvalho e de Cleusa Maria de Carvalho.

EDMAR DA COSTA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em Osasco, neste 
Estado (CN:LV.A/50.FLS.122-2º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia 
vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa (28/09/1990), residente e domici-
liado Rua Leila, 393, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eretajã da 
Costa e de Celina Pereira dos Santos da Costa. REGIANE APARECIDA DA SILVA, esta-
do civil solteira, profissão coordenadora de cobrança, nascida neste Distrito (CN:LV.A/89.
FLS.133-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos 
e oitenta e seis (28/05/1986), residente e domiciliada Rua Leila, 393, Jardim Liderança, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Irmo da Silva e de Silvia Aparecida da Silva.

ANGELO ORRICO NETO, estado civil divorciado, profissão pintor, nascido em Floresta 
Azul, Estado da Bahia (CC:LV.B/055.FLS.101-ITAQUERA/SP), Floresta Azul, BA no dia 
dezenove de agosto de mil novecentos e cinquenta e três (19/08/1953), residente e do-
miciliado Rua Espelho Cristalino, 50, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Angelo Orrico Filho e de Raquel Alves Orrico. MARCIA MARIA 
SOARES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo 
- Capital (CC:LV.B/007.FLS.231-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de julho de mil novecentos e sessenta e seis (21/07/1966), residente e domiciliada Rua 
Espelho Cristalino, 50, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Alves de Oliveira e de Ornelina Soares de Oliveira.

RODRIGO BRASIL, estado civil solteiro, profissão atendente ótico, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/027.FLS.294V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia três de 
setembro de mil novecentos e oitenta e um (03/09/1981), residente e domiciliado Ave-
nida Padres Olivetanos, 488, casa 02, Vila Esperança, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de Roberto Brasil e de Silvia Regina de Carvalho Brasil. LILIANE MARDEGAN, 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de departamento pessoal, nascida neste Dis-
trito, São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e três 
(22/12/1983), residente e domiciliada Travessa Flor do Agreste, 05, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Mardegan e de Valdira Brandão Mardegan.

LUÍS ROBERTO SANTANA DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estu-
dante, nascido em Cícero Dantas, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.FLS.201-JEREMOABO/
BA), Cícero Dantas, BA no dia vinte de outubro de dois mil e dois (20/10/2002), residente e 
domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 118, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto da Silva e de Vanessa Santana dos Santos da 
Silva. THAYLANNE SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar, nasci-
da em Cícero Dantas, Estado da Bahia (CN:LV.A/427.FLS.247V ITAQUERA/SP), Cícero Dan-
tas, BA no dia vinte e nove de agosto de dois mil e dois (29/08/2002), residente e domiciliada 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 118, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Jose Uilson de Jesus Nascimento e de Elisandra Jesus dos Santos.

JOSÉ EDSON BERGAMIM, estado civil divorciado, profissão terapeuta, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e ses-
senta e três (12/10/1963), residente e domiciliado Rua Victório Lazzari, 100, bloco I, 
apartamento 63, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Elpidio Bergamim e de 
Angelica Apparecida de Souza Bergamim. ELIZABETE SILVA DE SOUZA, estado civil 
divorciada, profissão contadora, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, 
SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (21/10/1989), resi-
dente e domiciliada Rua Victório Lazzari, 100, bloco I, apartamento 63, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Orlando Aparecido de Souza e de Evani da Silva.

LEANDRO DE PAULA SOUSA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido no 
Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.088V-JARDIM PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (09/09/1988), 
residente e domiciliado Rua Doutor Costa, 267, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carva-
lho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Eneas de Souza e de Liberina de Paula 
Sousa. VIVIAN DEMEZIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Sub-
distrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/354.FLS.244V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), 
São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e dois (03/11/1992), 
residente e domiciliada Rua Doutor Costa, 267, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carva-
lho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arli Demezio da Silva.

DANILO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão marceneiro, nas-
cido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/64.FLS.267-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e dois (17/07/1982), resi-
dente e domiciliado Travessa José Zacharias de Jesus, 42, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Horminio Ferreira de Oliveira e de Carmem Ferreira da Silva. LUCINEIDE BOMFIM 
DE JESUS, estado civil divorciada, profissão cozinheira, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e setenta e nove (03/09/1979), 
residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 07, casa 03, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osualdo de Jesus e de Marialva de Jesus Bomfim.

GELSON MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão músico, nascido em 
Caldeirão Grande, Estado da Bahia, Caldeirão Grande, BA no dia vinte e três de março 
de mil novecentos e setenta e cinco (23/03/1975), residente e domiciliado Rua Joaquim 
Meira de Siqueira, 28, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João Rodrigues dos Santos e de Edite Moreira dos Santos. ELIENE BRITO DE 
SANTANA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Serrinha, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/013.FLS.104 SERRINHA/BA), Serrinha, BA no dia quinze de outubro 
de mil novecentos e setenta e nove (15/10/1979), residente e domiciliada Rua Joaquim 
Meira de Siqueira, 28, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Graciliano Bispo de Santana e de Maria Brito de Santana.

ELTON LEONARDO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido 
no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/185.FLS.40V-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos e noventa e quatro (03/04/1994), 
residente e domiciliado Rua Joaquim Tourinho, 76, casa 04, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Expedito de Carvalho e de Cleusa Maria de 
Carvalho. SARA CANDIDO LINS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/213.FLS.116-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e oito (24/11/1998), residente 
e domiciliada Rua Joaquim Tourinho, 76, casa 04, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos José Lins e de Eleni Candido Lins.

RICHARD TADEU SALMAZIO, estado civil solteiro, profissão bombeiro civil, nascido no 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.091V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e oito (10/03/1988), residente e domiciliado 
Rua Mariz Sarmento, 22, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Tadeu 
Salmazio e de Rute Cleide Maria da Silva Salmazio. SIMONE APARECIDA DE JESUS 
ZIVIANI, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (02/09/1987), residen-
te e domiciliada Rua Mariz Sarmento, 22, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Antonio de Jesus Filho e de Hosana Alzira Duarte de Jesus.

OLIVINO PIRES DOMINGUES, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em Ibiú-
na, neste Estado, Ibiúna, SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(14/01/1965), residente e domiciliado Rua Flores de Itaquera, 63, casa 01, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Pires Domingues e de Maria Nunes de Oliveira. 
ELISABETE APARECIDA PEREIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e sessenta 
e sete (08/12/1967), residente e domiciliada Rua Flores de Itaquera, 63, casa 01, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira e de Sebastiana Gonçalves Pereira.

ERICK ORLANDO LOPES, estado civil solteiro, profissão analista de suporte, nasci-
do em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/342.FLS.066-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e noventa e três 
(06/05/1993), residente e domiciliado Rua Icouara, 54, Vila Santa Teresinha, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Valdeli Lopes e de Angela Maria Orlando Lopes. 
AMANDA RAMOS CRUZ, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.027-GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e três (04/12/1993), resi-
dente e domiciliada Rua Icouara, 54, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Elvis Dario Cruz e de Angelica Ramos da Silva.

ADRIANO SOUSA DO CARMO, estado civil solteiro, profissão jardineiro, nascido em 
Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A/029.FLS.015-TUCANO/BA), Tucano, BA no dia onze 
de dezembro de mil novecentos e noventa (11/12/1990), residente e domiciliado Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, 118, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Amadeu Dantas do Carmo e de Josefa Jesus de Sousa. SUSANE 
DO CARMO SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Tucano, Esta-
do da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.174V-TUCANO/BA), Tucano, BA no dia vinte e sete de 
julho de mil novecentos e noventa e quatro (27/07/1994), residente e domiciliada Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, 118, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Jesus dos Santos e de Irani Santos do Carmo.

CARLOS ALBERTO BERNARDO, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/69.FLS.183V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de 
mil novecentos e setenta e quatro (25/03/1974), residente e domiciliado Rua Rafael Albarini, 
234, bloco C, apartamento 33, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Donizeti 
Bernardo e de Rute Victoriano Bernardo. KELLY CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/08.FLS.117V-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (26/01/1978), re-
sidente e domiciliada Rua Rafael Albarini, 234, bloco C, apartamento 33, Jardim Redil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Francisco da Silva e de Vera Lucia da Silva.

ITALO BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Dia-
dema, neste Estado (CN:LV.A/194.FLS.109-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia onze 
de julho de mil novecentos e noventa e três (11/07/1993), residente e domiciliado Rua 
Rio Uruú, 15, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivani Barbosa da Sil-
va. INGRID RODRIGUES GUERREIRO, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em Francisco Morato, neste Estado (CN:LV.A/36.FLS.090-FRANCISCO 
MORATO/SP), Francisco Morato, SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa 
e três (02/06/1993), residente e domiciliada Rua Rio Uruú, 15, casa 01, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Everaldo Lopes Guerreiro e de Maria Vanusa de Sousa 
Rodrigues Guerreiro.

FELIPE SANTOS LEITÃO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/149.FLS.064-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
março de mil novecentos e noventa e um (06/03/1991), residente e domiciliado Rua 
Franz Benda, 29, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Gerardo Ferreira Leitão e de Maria Senhora dos Santos Leitão. BIANCA DA 
PAIXÃO SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente de qualidade, nascida no 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/160.FLS.134-IPIRANGA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e dois (29/05/1992), resi-
dente e domiciliada Rua Franz Benda, 29, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Ferreira dos Santos e de Marines Pereira da 
Paixão dos Santos.

CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nas-
cido em São Luís do Quitunde, Estado de Alagoas (CN:LV.A/018.FLS.013-FERNÃO 
VELHO/AL), São Luís do Quitunde, AL no dia quatorze de dezembro de mil novecentos 
e setenta e quatro (14/12/1974), residente e domiciliado Rua Corveta Jequitinhonha, 
16, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Gomes da Silva e de 
Severina Alves da Silva. ELIANE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Jacintinho, Município de Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no 
dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (28/12/1978), residente 
e domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 16, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ernandes Sebastião dos Santos e de Maria Celia da Silva.

ABILIO ALVES PEDROZA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão técnico em ele-
trônica, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e sessenta e seis (04/10/1966), residente e domiciliado 
Estrada Itaquera Guaianazes, 165, apartamento 232, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Abilio Alves Pedroza e de Albertina Souza Pedroza. 
MARIA LIDUINA PAULINO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Distrito de 
Bonito, Município de Canindé, Estado do Ceará (CN:LV.A/005.FLS.009V-BONITO/CE), 
Canindé, CE no dia cinco de outubro de mil novecentos e sessenta e oito (05/10/1968), 
residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 165, apartamento 232, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Paulino de Sousa e 
de Maria de Lourdes Vieira.

IVONALDO DA SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profissão programador, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.084V-TATUAPÉ/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (23/01/1987), 
residente e domiciliado Rua Francesco Navarrini, 81, Jardim Cibele, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Aldo Correia de Araujo e de Antonia Araujo da Silva Correia. CRISTI-
NA SANTOS VIEIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida 
em Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/040.FLS.297-JABOA-
TÃO/PE), Jaboatão dos Guararapes, PE no dia sete de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e oito (07/02/1988), residente e domiciliada Rua Francesco Navarrini, 81, Jardim 
Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juvenal Santos Vieira e de Luzineide 
Nascimento Vieira.

PAULO SERGIO DOS SANTOS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar 
administrativo, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (06/10/1984), residente e domiciliado Rua Jatiba, 40, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cesar Gomes da Silva e de Carmen Lucia Ribeiro dos 
Santos da Silva. ANA PAULA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedo-
ra, nascida em Iguatu, Estado do Ceará (CN:LV.A/02.FLS.209 BARREIRAS,IGUATU/
CE), Iguatu, CE no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa (04/12/1990), 
residente e domiciliada Rua Jatiba, 40, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Antunes dos Santos e de Antonia Tereza dos Santos.

LEANDRO KENDI TASHIRO, estado civil solteiro, profissão analista de custo, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/256.FLS.56V-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três 
(12/02/1983), residente e domiciliado Rua Paulo Frontim, 499, casa 01, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Seiya Tashiro e de Luiza Mitsue Takamura Tashi-
ro. CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (25/09/1984), residente e domiciliada Rua Paulo Frontim, 
499, casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evaristo Alves dos 
Santos e de Katia Aparecida Barbosa dos Santos.

ANTONIO MACHADO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Independência, Estado do Ceará (CN:LV.A/08.FLS.109V-1º OFÍCIO 
DE INDEPENDÊNCIA/CE), Independência, CE no dia vinte e três de setembro de mil 
novecentos e setenta e quatro (23/09/1974), residente e domiciliado Rua Professor Ha-
segawa, 1613, bloco E, apartamento 32, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Benedito Paulo do Nascimento e de Raimunda Machado do Nascimento. IZABEL 
MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Sebastião 
Laranjeiras, Estado da Bahia (CN:LV.A/08.FLS.193 SEBASTIÃO LARANJEIRAS/BA), 
Sebastião Laranjeiras, BA no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e setenta 
e um (18/12/1971), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco E, 
apartamento 32, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria Ribeiro e de 
Ana Rosa Maria de Jesus.

JAIR DE AGUIAR SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido no Subdis-
trito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-018,FLS.117V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia seis de agosto de mil novecentos e setenta e nove (06/08/1979), residente e domi-
ciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1103, bloco C, apartamento 11, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz dos Santos 
e de Celia de Aguiar Santos. RENATA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são técnica em enfermagem, nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV 
A-036,FLS.216V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil 
novecentos e oitenta e cinco (19/06/1985), residente e domiciliada Avenida Professor 
João Batista Conti, 1103, bloco C, apartamento 11, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademar Frutuoso da Silva e de Josenilda 
Santos da Silva.

MARCIO PETRELI SILVA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oi-
tenta e três (16/11/1983), residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 
159, torre 02, apartamento 166, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Mauricio Karapetcov Silva e de Tereza Sueli Petreli Silva. ERICKA 
COSTA COLLARES, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/96.FLS.97V-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (29/11/1989), residente e domiciliada 
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 159, torre 02, apartamento 166, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Fiorillo Collares e de 
Silvana Aparecida Costa Collares.

ROMUALDO FOGUEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/145.FLS.023-DIADEMA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (24/08/1989), residente e 
domiciliado Rua Ken Sugaya, 525, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Alves 
dos Santos e de Silvana da Silva Foguel dos Santos. BIANCA DE ROSSI LACERDA, 
estado civil solteira, profissão consultora, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta 
Capital (CN:LV.A/159.FLS.147V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de março de mil novecentos e noventa e quatro (28/03/1994), residente e domiciliada 
Rua Ken Sugaya, 525, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton de Souza Lacerda e 
de Mary Pinheiro de Rossi Lacerda.

FLÁVIO MENDES MOREIRA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/202.FLS.126-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (10/01/1986), residente e domici-
liado Avenida Maria Luiza Americano, 2258, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose de Castro Moreira e de Eva Mendes Pereira. KELLY CRISTI-
NA QUEIROZ SILVA, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/203.FLS.54-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil 
novecentos e noventa e quatro (18/05/1994), residente e domiciliada Avenida Maria 
Luiza Americano, 2258, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Pedro Pereira Silva e de Neusa Queiroz Paiva Silva.

CARLOS ALBERTO ALVES GOMES, estado civil solteiro, profissão marmorista, nasci-
do em Poté, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/14.FLS.254-POTÉ/MG), Poté, MG no dia 
primeiro de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco (01/12/1965), residente e 
domiciliado Rua Alayde de Souza Costa, 382, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Carvalho Gomes e de Antonia Maria Alves. CLAUDECI SOARES DIAS, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Lourenço da Mata, Estado de Pernam-
buco, São Lourenço da Mata, PE no dia quatro de outubro de mil novecentos e setenta 
(04/10/1970), residente e domiciliada Rua Alayde de Souza Costa, 382, casa 04, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vicente Dias e de Maria José Soares Dias.

ALEXSSANDRO ANTONIO DE ANDRADE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ser-
vente, nascido em Caraguatatuba, neste Estado (CN:LV.A/063.FLS.270-CARAGUATATUBA/
SP), Caraguatatuba, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(25/06/1992), residente e domiciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 751, casa 03, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio Bispo da Silva e de Maria Lucia 
de Andrade. THAIRENE FERREIRA MAURICIO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.262 ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e um (22/05/1991), 
residente e domiciliada Rua Edmundo de Paula Coelho, 751, casa 03, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aluizio Mauricio e de Maria Selma Ferreira Mauricio.

PAULO SERGIO ESPOSITO, estado civil divorciado, profissão mecânico, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e setenta e 
seis (07/03/1976), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 610, casa 03, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ruy Roberto Esposito 
e de Madalena de Oliveira Esposito. SIMONE MARIA DE SALES SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Paulista, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/52.
FLS.88V ITAQUERA/SP), Paulista, PE no dia nove de setembro de mil novecentos e oi-
tenta (09/09/1980), residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 610, casa 03, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cícero Inácio de Sales 
Silva e de Maria Creusa de Sales Silva.
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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 HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão montador, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecen-
tos e noventa e quatro (24/04/1994), residente e domiciliado Rua Airton Senna, 636, casa 
02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo 
Barbosa da Silva e de Maria do Socorro Alexandre Pereira da Silva. ROSE TANIA RODRI-
GUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa 
e quatro (30/06/1994), residente e domiciliada Viela Taquaritinga do Norte, 57, Jardim 
Cumbica, 2º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filha de Jose Carlos 
Dos Santos e de Jocelina Rodrigues da Silva. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

JORGE DA CONCEIÇÃO CHAMAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar técnico, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.183-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e nove 
(10/08/1979), residente e domiciliado Rua Iraquara, 50, casa 03, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Chamas e de Maria Josefina Chamas. RAQUEL 
DIAS VALIM, estado civil solteira, profissão auxiliar de higiene, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/140.FLS.165-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de 
mil novecentos e noventa e um (14/03/1991), residente e domiciliada Rua Iraquara, 50, 
casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Messias Dias Valim e de 
Elza Valim.

Continuação

ERIK PITKOWSKY, estado civil solteiro, profissão psicólogo, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/08.FLS.211-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de 
mil novecentos e setenta e seis (14/10/1976), residente e domiciliado Rua Professor 
Leonídio Allegreti, 757, bloco D, apartamento 53, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Jaime Sergio Pitkowsky e de Maria José Pitkowsky. RITA DE CÁSSIA FERNAN-
DES CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Bom Je-
sus da Lapa, Estado da Bahia (CN:LV.A/30.FLS.19V-BOM JESUS DA LAPA/BA), Bom 
Jesus da Lapa, BA no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(16/10/1987), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco D, 
apartamento 53, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Alves Cavalcante e de 
Rosimar Fernandes Cavalcante.

LUCIANO BERNARDO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão caldeireiro, nascido 
em Guararema, neste Estado, Guararema, SP no dia sete de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e três (07/11/1983), residente e domiciliado Rua Manoel Garcia Munhoz, 
691, Vale dos Eucaliptos, Guararema, neste Estado, Guararema, SP, filho de Jesildo 
Ferreira e de Zilda de Moraes Bernardo Ferreira. ERICA SILVA COSTA, estado civil 
solteira, profissão montadora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (19/12/1992), residente e 
domiciliada Rua Rainha da Noite, 705, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ovidio Mota da Costa e de Maria Gorete da Silva. Cópia Enviada pelo 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Guararema, neste Estado.

MÁRCIO CARDOSO DORÉA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de extrusão, nasci-
do em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/004.FLS.088-2º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e seten-
ta e seis (14/12/1976), residente e domiciliado Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 393, 
casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo Cardoso 
e de Zilda Schumacker Freitas. MARIA APARECIDA RODRIGUES, estado civil divor-
ciada, profissão cuidadora social, nascida em Matipó, Estado de Minas Gerais, Matipó, 
MG no dia treze de maio de mil novecentos e sessenta e oito (13/05/1968), residente 
e domiciliada Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 393, casa 02, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Célia Rodrigues.

BRUNO DE ALCANTARA, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido no Subdistrito 
Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/114.FLS.102-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia três de agosto de mil novecentos e noventa e dois (03/08/1992), residente e domiciliado 
Rua Lopes de Medeiros, 426, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Fabio Passos de Alcantara e de Edna Regina de Alcantara. LARISSA TANDU, 
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/101.FLS.271 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco (26/05/1995), residente e domiciliada Rua José Dias Velho, 
105, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriana Tandu.

ÉRIC PATRICK MANOEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/087.FLS.224 ITAQUERA/SP), Santo André, SP 
no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (27/02/1986), residente 
e domiciliado Rua Joana D'Arc, 738, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Euzebio Barreto dos Santos e de Edna Manoel. SHEILA DE 
SOUSA BARBOSA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/428.FLS.260 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e seis (22/04/1996), residente e domiciliada 
Rua Joana D'Arc, 738, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Francenildo Barbosa e de Simone Domingos de Sousa Barbosa.

ANTONIO RONIEL DE SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido 
em Mombaça, Estado do Ceará (CN:LV.A/83.FLS.143V MOMBAÇA/CE), Mombaça, CE no 
dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e sete (28/07/1997), residente e domi-
ciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 626, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Antonio Gomes da Silva e de Maria de Sousa da Silva. JOICE 
ROCHA ARAUJO, estado civil divorciada, profissão balconista, nascida em Belmonte, Estado 
da Bahia, Belmonte, BA no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e dois (05/04/1982), 
residente e domiciliada Rua Edmundo de Paula Coelho, 626, casa 02, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Zemilton Sodré Araujo e de Everaldina Cardoso Rocha.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: DOUGLAS ISRAEL FRANCISCO, estado civil solteiro, profissão analista 
de marketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vlademir Francisco e de Marina Raymundo Fran-
cisco. A pretendente: KEITT RAQUEL ASSUNÇÃO PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel dos Santos Pereira 
e de Maria da Conceição Alves de Assunção.

O pretendente: ROGERIO SOUSA JORDAO SILVA, estado civil solteiro, profissão 
consultor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/05/1995), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gelson da Silva e de Gisleide Sousa Jordao 
Silva. A pretendente: ADRIELLE OLIVEIRA CARVALHO, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/05/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maclaud Gomes de Carvalho e de Adriana Oliveira da Silva.

O pretendente: ERIVELTON SANTOS RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/04/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira Rodrigues e de Vitalina Raimunda dos 
Santos. A pretendente: SANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão garçonete, nascida em Aracaju, SE, no dia (07/11/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito do Nascimento e de Marly dos Santos 
Nascimento.

O pretendente: WASHINGTON DE JESUS BISPO LIMA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (19/10/1983), residente e domici-
liado em Coimbra - Portugal, filho de José Manoel Bispo Lima e de Maria de Fatima de 
Jesus. A pretendente: THAIS CRISTINA ARAUJO, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Lima Santana de Araujo e de Marcia 
Cristina Ramos.

O pretendente: IGOR OTAVIO DO VALE CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Leonidas Donizete Cavalcante e de Adriana do Vale. 
A pretendente: TAMIRIS PINHEIRO LINS, estado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (19/03/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Zenilton da Silva Pinheiro e de Claunice Gonçalves 
Menezes Lins.

O pretendente: JEFFERSON AUGUSTO DE MORAIS DANTAS, estado civil solteiro, 
profissão porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Itamar Dantas e de Eli de Morais. A pretendente: 
JANAINA SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdivando Ribeiro dos Santos e de Solange Soares dos Santos.

O pretendente: FELIPE DE SOUZA BENTO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
montagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Geseel Araujo Bento e de Solange Alves de Souza Bento. A 
pretendente: ÉLIDA SANTOS FREIRE, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/02/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Silas Monteiro Freire e de Luciene de Souza Santos.

O pretendente: OSIEL MORAIS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Poá, SP, no dia (09/09/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Pedro José de Oliveira e de Maria Lucia Morais de Oliveira. A pretendente: 
YASMIN GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (26/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Arnaldo Gilo da Silva e de Claudete Pereira Gomes.

O pretendente: WANDERSON LACERDA FEITOSA, estado civil solteiro, profissão es-
criturário, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Feitosa Lima e de Francisca Aparecida Lacerda 
de Lima. A pretendente: EVELYN RAMOS DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de almoxarifado, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/05/1999), 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Davi de Oliveira Silva e de 
Nair Ramos da Silva.

O pretendente: EDIMAR PEREIRA FREITAS, estado civil solteiro, profissão lavador de 
veículos, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Alves Freitas e de Maria Cremilza Pereira. A pre-
tendente: MARIA DE LOURDES BORGES, estado civil divorciada, profissão costureira, 
nascida em Guaraçaí, SP, no dia (24/05/1961), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Romualdo Virginio de Melo e de Maria Helena de Melo.

O pretendente: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/10/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aldair Alves de Sousa e de Sirlei Aparecida Rodrigues. 
A pretendente: GRAZIELE DAMACENO OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em América Dourada, BA, no dia (16/12/1997), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Reinilson Marques Oliveira e de Marizete 
Damaceno da Silva.

O pretendente: ELIAN DE ALMEIDA SOUZA, estado civil solteiro, profissão operador de 
loja, nascido em Rio Branco, AC, no dia (03/03/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato da Costa Souza e de Lucinete Dias de Almeida. 
A pretendente: PALOMA NATALI DE JESUS COSTA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/2003), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Costa e de Elizabete Aparecida de Jesus.

O pretendente: WESLEY SILVA DE JESUS, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia (18/01/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de 
Dilson de Jesus e de Maria Zeli da Silva. A pretendente: LETÍCIA INGRID DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão assistente social, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(21/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Luis 
de Souza e de Ednis dos Santos de Souza.

O pretendente: ANDERSON HENRIQUE, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/07/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Maria Henrique e de Maria Lino Henrique. A pretendente: 
ELISANGELA MENEZES DO NASCIMENTO ALVES, estado civil divorciada, profissão 
cuidadora de idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/1984), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Martins Alves e de Eriene Menezes 
do Nascimento Alves.

O pretendente: JEAN VICTOR BRASILIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
técnico de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/05/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Brasilio dos Santos e de 
Jucenira Lina dos Santos. A pretendente: SABRINA DA SILVA SOUZA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Artur dos Santos Souza e 
de Adriana Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA FILHO, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Feira de Santana, BA, no dia (27/12/1981), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José de Oliveira Pereira e de Erotildes de 
Jesus Pereira. A pretendente: MARIA MENEZES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão técnico de farmácia, nascida em Santa Terezinha, BA, no dia (12/08/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rosa dos Santos 
e de Ivanildes Menezes.

O pretendente: ANTONIO DOUGLAS BEZERRA DE ANGELO, estado civil solteiro, 
profissão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Clarindo de Angelo e de Dalvanete 
Viana Bezerra. A pretendente: DIENICIENDILA MELO ASSUNÇÃO, estado civil sol-
teira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Rodrigues de Assunção e 
de Tereza Melo da Luz.

O pretendente: IGOR ROCHA GARCIA, estado civil divorciado, profissão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nilso Garcia Sobrinho e de Adriana Beltrão da Rocha. A preten-
dente: FLÁVIA DIAMANTE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (14/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Amauri da Silva e de Aparecida Conceição Diamante.

O pretendente: SANDRO SIQUEIRA FEITOSA, estado civil solteiro, profissão cartezista, 
nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (04/06/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gerardo Feitosa e de Francisca Siqueira Feitosa. A pretendente: 
EDIJANE CORDEIRO DA COSTA, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida 
em Belo Jardim, PE, no dia (27/08/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Reis da Costa e de Irene Cordeira Costa.

O pretendente: CAIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são reciclagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joseane Ferreira dos Santos. A pretendente: 
MIDIANE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (08/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcone Pereira da Silva e de Rosana Carmo Silva.

O pretendente: RICARDO CALDAS VIANA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Soares Viana e de Maria das Dores Moreira Caldas. A 
pretendente: GILDETE DA PIEDADE VIANA, estado civil divorciada, profissão cabeleirei-
ra, nascida em Augusto de Lima, MG, no dia (17/12/1966), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Agostinho José Viana e de Josefina Vieira Campos Viana.

O pretendente: ANGELO DE LIMA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Emanoel Felix Ribeiro e de Vanilde Paulino de Lima. A pretendente: 
SÂMIA MUNIZ DA SILVA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/02/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Edmilson Tragino da Silva e de Rosinete Ferreira Muniz.

O pretendente: FERNANDO PEQUENO DO ESPIRITO SANTO, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em Recife, PE, no dia (18/05/1960), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manoel do Espirito Santo e de Delciza Pequeno 
do Espirito Santo. A pretendente: RAIMUNDA SILVA DO AMARAL, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia (12/02/1969), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Raimundo do Amaral e de Luzia Silva do Amaral.

O pretendente: WALLYSON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, 
nascido em Timon, MA, no dia (19/05/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Isabel Cristina Alves da Silva. A pretendente: MARCELLA EDUARDA 
BUENO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Cabreúva, SP, no 
dia (06/10/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner 
Gomes da Silva e de Eonise Aparecida Bueno.

O pretendente: ALAN PEDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão balconista 
açougue, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeir Pedro dos Santos e de Katia Maria dos Santos. A 
pretendente: LARISSA DA SILVA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Boa Nova, BA, no dia (17/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Leonardo Santana Costa e de Gilvana Avelina da Silva.

O pretendente: BRUNO SOUZA MEREZ, estado civil solteiro, profissão corretor de imóveis, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/02/1987), residente e domiciliado em Guarulhos, 
SP, filho de João Antonio Merez Neto e de Alaíde de Souza Merez. A pretendente: FLAVIA 
CRISTINA HONORATO DE CARVALHO, estado civil divorciada, profissão ferroviária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/11/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Honorato de Carvalho e de Sebastiana Felix de Carvalho.

O pretendente: RICARDO BENDINELLI, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Bendinelli e de Inês Bendinelli. A pretendente: SIRLEI MARIA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão coordenadora de suporte, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (17/03/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de João de Almeida Santos e de Cícera Maria Santos.

O pretendente: RENAN WILSON JAMBERG, estado civil solteiro, profissão cirurgião 
dentista, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (13/06/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Roberta Jamberg. A pretendente: ALINE QUÉREN 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida em Guaratinguetá, 
SP, no dia (06/12/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio dos Santos Filho e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: DAVID DE LIMA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão agente de 
segurança penitenciário, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1985), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose de Ribamar Pereira e de Josefa 
Teixeira de Lima. A pretendente: PÂMILA VANESSA ALVES DA ASSUNÇÃO, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Taguatinga, TO, no dia (22/05/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Laudiceia Alves da Assunção.

O pretendente: GUILHERME DE MORAES LIMA, estado civil solteiro, profissão gesseiro, 
nascido em Encruzilhada, Municipio de Recife, PE, no dia (18/08/1988), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vera Lucia de Moraes Lima. A pretendente: 
ALESSANDRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (25/03/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sizuo Antonio da Silva e de Maria Martins da Silva.

O pretendente: LUAN PEDRO NOVAES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/07/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Helio Novaes e de Angela Patricia Rasino Pedro. A 
pretendente: GEANE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Casa Nova, BA, no dia (11/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdomiro Rodrigues da Silva e de Rosa Silva.

O pretendente: CLAUDIO RIBEIRO AMORIM, estado civil solteiro, profissão líder de 
produção, nascido em Itaetê, BA, no dia (17/10/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Salustiano Amorim e de Maria de Lourdes Santana 
Ribeiro. A pretendente: FRANCIMÁRIA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
supervisora de limpeza, nascida em Araci, BA, no dia (30/01/1977), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Liberato da Silva e de Ricarda Lima dos Santos.

O pretendente: EDUARDO INACIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão analista 
de marketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/11/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Zilda Inacio da Silva. A pretendente: LILIAN RO-
DRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão advogada, nascida em Caieiras, 
SP, no dia (18/02/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Clemente Rodrigues da Silva e de Ana da Silva Pereira.

O pretendente: RICARDO ARNOLD CORREIA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Arnold Lima Correia e de Maria Aparecida Correia. A pretendente: 
TATIANA ANDRADE AVELINO, estado civil solteira, profissão assistente de departamento 
pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/12/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Andrade Avelino e de Terezinha Maria da Silva Mattos.

O pretendente: HUGO LEONARDO LUIZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão co-
merciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Silvard Batista de Souza e de Vanda Aparecida Fermino 
Alves de Souza. A pretendente: TAMIRES MONTEIRO SILVA, estado civil solteira, profissão 
comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/02/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Nicolino da Silva e de Silvia Cristina Silva Monteiro.

O pretendente: CLAUDINEI DOS SANTOS GUIMARÃES, estado civil divorciado, pro-
fissão ajudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edvando Ribeiro Guimarães e de Iara Santana dos 
Santos. A pretendente: SELMA LIMA DE FREITAS, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Dantas de Freitas e de Maria Gade Lima de Freitas.

O pretendente: LEONARDO DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Barboza da Silva e de Maria Lucia da Conceição 
Silva. A pretendente: MARIA NAYARA CARLOS PINTO MIRANDA ALVES, estado civil 
solteira, profissão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Miranda Alves e de Lenira 
Carlos Pinto Miranda Alves.

O pretendente: RODNEY BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José da Silva e de Roselha Bezerra de Sousa. A pretendente: 
JESSICA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (02/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Clark Lujan de Oliveira e de Maria Sonia Nicacio de Oliveira.

O pretendente: THÁLISSON ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (31/12/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio da Silva e de Maria Rosa da Silva. A pre-
tendente: BRUNA SILVA MELO, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (22/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Horlando Coutinho Melo e de Tereza Cristina da Rocha Silva.

O pretendente: DOUGLAS MULLER BATISTA, estado civil solteiro, profissão cobrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cantidio Batista e de Vanusa Oniles Xavier Batista. A pretendente: 
EDUARDA BUENO DAMACENO, estado civil solteira, profissão auxiliar contábil, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Carlos Eduardo Damaceno e de Cristiane dos Santos Bueno.

O pretendente: DANIEL NERES SANTANA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edgar Cunha Santana e de Neuzene Neres de Sousa Santana. 
A pretendente: KAREN TELES MONÇÃO, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Klaidson Fabiano da Silva Monção e de Giane Souza Teles Monção.

O pretendente: JEOVAN JOSÉ LOPES, estado civil solteiro, profissão conferente, nascido 
em Montes Claros, MG, no dia (31/12/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Leodório José Lopes e de Josefina Antonio Lopes. A pretendente: 
LUANA DA SILVA MACEDO, estado civil solteira, profissão babá, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Nilton Cesar da Silva Macedo e de Rosilene da Silva Macedo.

O pretendente: EDIPO RODRIGUES GUIMARÃES FERREIRA, estado civil solteiro, 
profissão lojista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Domingos Ferreira e de Silvanei Felix Ferreira. 
A pretendente: MARIANA FELIX REINALDO, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/11/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Reinaldo e de Maria Felix Reinaldo.

O pretendente: EDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquinas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/07/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Etelvino Barbosa de Oliveira e de Edite 
Rodrigues Ganga. A pretendente: LUCIENE ALMEIDA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/01/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio da Silva e de Ilca de Almeida Silva.

O pretendente: DANILO BASTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Carlos de Oliveira e de Irene de Souza Bastos. A pretendente: 
MICHELLE RIBEIRO LISBÔA, estado civil solteira, profissão micropigmentadora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/06/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mário Gomes de Lisbôa e de Ester Ribeiro Lisbôa.

O pretendente: FAGNER ANDRADE GAMA, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Gama e de Ana Claudia Tobias de Andrade. A 
pretendente: RAYANE DE JESUS CRUZ, estado civil solteira, profissão nutricionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/04/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Virgilio Alves da Cruz e de Jassinete Vitalina de Jesus.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE ALVES LIMA, estado civil solteiro, profissão balco-
nista, nascido em Milhã, CE, no dia (29/06/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Missias de Lima e de Maria Socorro Alves Lima. A 
pretendente: CLEONICE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão doméstica, 
nascida em Jequié, BA, no dia (26/04/1980), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Rubens Bispo dos Santos e de Geny Silva dos Santos.

O pretendente: ADÃO DOS SANTOS CRUZ, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
elétrica, nascido em Jacobina, BA, no dia (09/02/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Gonçalo da Cruz e de Djanira Jesus dos Santos. 
A pretendente: APARECIDA ROSANGELA FRANCISCO, estado civil divorciada, pro-
fissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/1964), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Francisco e de Maria do Carmo 
Bastos Francisco.

O pretendente: FILADELFO BARRETO DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, 
profissão garçon, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1970), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Filadelfo Barreto dos Santos e de Gema Pereira 
da Silva. A pretendente: MONICA DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/07/1977), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cosme Silva Nascimento e 
de Maria dos Santos Nascimento.

O pretendente: EDSON JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1967), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Alfredo José da Silva e de Maria Lopes Silva. A pretendente: 
SUELI JANETE DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida 
em Osasco, SP, no dia (20/12/1970), residente e domiciliada em Osasco, SP, filha de 
Justino Antonio dos Santos e de Antonia Maria dos Santos.

O pretendente: DONIZETI DE ALMEIDA JÚNIOR, estado civil divorciado, profissão 
barbeiro, nascido em Suzano, SP, no dia (27/04/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Donizeti de Almeida e de Maria Madalena de Almeida. A 
pretendente: DEBORA DA CONCEIÇÃO DE JESUS, estado civil divorciada, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/11/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson de Jesus e de Rosa Coelho da Conceição.

O pretendente: DAVID RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/2002), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Djair Aparecido dos Santos e de Aparecida de Fatima 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: TIFANI TALITA DOS SANTOS MONTEIRO, es-
tado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Guarulhos, SP, no dia (22/10/2002), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Marlison Monteiro 
e de Maria Luzinete Lima dos Santos.

O pretendente: LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1961), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga da Silva e de Florinda Sodré da Silva. A 
pretendente: VALDA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, 
nascida em Araçatuba, SP, no dia (15/07/1966), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alzira Alves de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA FAGUNDES PASSOS, estado civil divorciado, 
profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1988), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Neilto de Oliveira Passos e de Vanda 
De Oliveira Fagundes Passos. A pretendente: PATRICIA DA SILVA SOUZA PASSOS, 
estado civil divorciada, profissão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/05/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josue da Silva Souza e de 
Ivone Pereira da Silva.

O pretendente: VALDINEI JOSE DA ROCHA SOUSA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Valdinar de Sousa e de Susana Marques da 
Rocha. A pretendente: ANA CAROLINA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
instrumentadora cirúrgica, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/04/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Carlos Pereira e de Márcia 
Aparecida Ferreira Silva Pereira.

O pretendente: EDISON SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Joaquim José dos Santos e de Maria Edith da Silva. A pretendente: 
TALITA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Giovani Francisco da Silva e de Nanci Lima.
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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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: JUAN CARLOS CHURA BLANCO, de nacionalidade boliviana, profis-
são costureiro, estado civil solteiro, nascido em Bolivia, no dia (18/12/1997), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Natalio Chura Mamani e de 
Rumualda Blanco Quispe. A pretendente: VERONICA CHELA QUISPE RAMOS, de 
nacionalidade boliviana, profissão costureira, estado civil solteira, nascida em Bolivia, 
no dia (25/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Luciano Quispe Ayala e de Maria Ramos Anara.

O pretendente: BRUNO ANUNCIATO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
profissão corretor de seguros privado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (29 /07/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Wilson Assis de Carvalho e de Rosa Anunciato de Carvalho. A pretendente: BIANCA 
DE MOURA MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil 
solteira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia (27/12/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osmar Martins e de Eunice de Moura Martins.

O pretendente: RENATO FONTANA, de nacionalidade brasileira, profissão chefe de 
cozinha, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/01/199 1), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Fontana e de Margareth 
Santa Eulalia Fontana. A pretendente: MELISSA MIRANDA LAGO, de nacionalidade 
brasileira, profissão compradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(05/03/1994), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Welligton 
Bomfim Lago e de Luzinete Miranda de Melo.

O pretendente: SÉRGIO CANDIOTTO, de nacionalidade brasileira, profissão aposen-
tado, estado civil solteiro, nascido em Piracicaba - SP, no dia (16/07/1939), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arthur Candiotto e de Maria Cocchi. 
A pretendente: ZULEIDE MARLI FERRES, de nacionalidade brasileira, profissão apo-
sentada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (16/01/1946), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Ferres Estevam e de 
Antonia Marin Ferres.

O pretendente: JOSÉ LUCAS DOS SANTOS MARIANO, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar de produção, estado civil solteiro, nascido em Viçosa - AL, no dia 
(27/09/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Everaldo Correia Mariano e de Deusdete Negrão dos Santos. A pretendente: ANGÉLICA 
GARCIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado civil 
solteira, nascida em Aracaju - SE, no dia (22/09/1995), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Alfredo Bonifácio dos Santos e de Josefa 
Garcia dos Santos.

O pretendente: BRUNO GIONGO DE SANTI, de nacionalidade brasileira, profissão ad-
vogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/08/1983), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edison Remigio de Santi e de 
Valderez Giongo de Santi. A pretendente: FERNANDA REGINA GARRIDO, de naciona-
lidade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (05/12/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Genaro Garrido Neto e de Sandra Regina Siropulos Barbosa Garrido.

O pretendente: GILBERTO BACCAS ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão 
modelo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/04/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gilmar dos Santos Rosa e de 
Solange Baccas Rosa. A pretendente: FRANCINE MARIA GABRIEL, de nacionalidade 
brasileira, profissão modelo, estado civil solteira, nascida em Wenceslau Braz - PR, no 
dia (16/12/ 1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Francisco Donizete Gabriel e de Maria Sirlei Teixeira Gabriel.

O pretendente: ANDERSON JOSÉ DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (01/03/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Gonzaga de Paula e de 
Marilene Maria Trajano de Paula. A pretendente: MARIA CAROLINA VAZ LOURENÇO, 
de nacionalidade brasileira, profissão servidora pública,estado civil solteira, nascida em 
Santos - SP, no dia (02/05/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Antonio Luiz Lourenço e de Sônia Maria Pichirilo Vaz Lourenço.

O pretendente: VÍCTOR BARIANI JAESS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
contador, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (15/10/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Augusto José Jaess da 
Silva e de Sandra Regina Jaess da Silva. A pretendente: BIANCA NATALI SILVA VIDAL, 
de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (23/02/1994), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Valdir Evangelino Vidal e de Andreia da Silva Vidal.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CESAR CIPELLI NETO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em 
hidráulica, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/11/1955), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Norival Cipelli e de Tereza Borges 
Cipelli. A convivente: LANA CARVALHO CASTELLO BRANCO, de nacionalidade bra-
sileira, profissão promotora de eventos, estado civil solteira, nascida em São Luís - MA, 
no dia (02/06/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Lélio Castello Branco e de Maria Aparecida Nunes Carvalho.
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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RICARDO CARVALHO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1998, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Ricardo Miguel da Silva e de Marivania Aparecida de Souza 
Carvalho. A pretendente: FERNANDA DE AQUINO SOUZA, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/2002, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mario de Souza e de Silvana de Aquino Melo.

O pretendente: JOÃO PAULO DOS SANTOS ARANHA, profissão: vitrinista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Paulo Aranha e de Selma Alves dos Santos Aranha. A pretenden-
te: MARCELLI NASCIMENTO ROSA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Celso Tavares Rosa e de Marcia Guilhermina Santana Nascimento Rosa.

O pretendente: ANDERSON LUIZ CALDEIRA FERREIRA MIRANDA, profissão: de-
senvolvedor de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 23/02/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga 
Ferreira Miranda e de Dayse Lourdes Caldeira. A pretendente: GRASIELE ZUMIRA DE 
ARAUJO, profissão: técnica de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 26/11/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Dionisio de Araujo e de Maria Tereza Gomes Araujo.

O pretendente: WISDOM OSARETIN UFURIE, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iru Town-Nigeria, data-nascimento: 03/10/1984, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Reuben Ebuagbawadin Ufurie e de Grace Usuaria 
Ufurie. A pretendente: DEUSA DE CARVALHO LOURA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Jose de Ribamar, MA, data-nascimento: 25/07/1973, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Henrique de Barros Loura e de Maria 
Carvalho Loura.

O pretendente: JOSÉ DA SILVA ROCHA, profissão: técnico em manutenção, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Iati, PE, data-nascimento: 06/12/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Rocha da Silva e de Letice Maria dos Santos Silva. A 
pretendente: MICHELLE DA SILVA PIRES, profissão: empresária, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1984, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Joaquim Tenório Pires e de Cicera da Silva Pires.

O pretendente: CLAUDINEI JOSÉ DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1979, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Leite da Silva e de Rita Balbina de Freitas. A pretendente: 
ALESSANDRA DOS SANTOS LEANDRO, profissão: aux. de limpeza, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 28/07/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de João Manoel Leandro e de Maria de Lourdes dos Santos 
Leandro.

O pretendente: RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1977, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Geovani Pereira de Souza e de Fatima Neusa de Souza. 
A pretendente: LUCIANA LANCIONI, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Mauro Lancioni e de Tereza Zianberys Lancioni.

O pretendente: ANDRÉ VERÍSSIMO BOMFIM, profissão: vendedor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 13/07/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Guedes do Bomfim e de 
Eurídice Veríssimo do Bomfim. A pretendente: RITA DE CASSIA DA SILVA DIAS, profis-
são: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 
12/09/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Deocleciano de Souza 
Dias e de Jailce da Silva Dias.

O pretendente: OTAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE SILVA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celso Soares da Silva e de Ana Paula Albu-
querque Alves Silva. A pretendente: THAINA FERNANDA DANTAS FERREIRA DOS 
SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 03/08/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilmar Ferreira 
dos Santos e de Andrea Katia Dantas Trajano.

O pretendente: HERBERT HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA, profissão: protético, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itapevi, SP, data-nascimento: 10/10/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Henrique de Oliveira e de Sueli Machado. 
A pretendente: VIVIANE RAMOS SANTOS, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Ramos Santos e de Vera Lucia Gorgone.

O pretendente: VALTER DIAS ZEFERINO, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 01/08/1980, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Magno Zeferino e de Maria Pereira Dias. A pretendente: CECI-
LIA ÉRICA LIMA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Erenísio Barbosa dos Santos e de Adezuita Maria Lima.

O pretendente: RENATO VINICIUS CRUZ, profissão: recepcionista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Damião Medeiros da Cruz e de Mariza Alves da Silva Me-
deiros. A pretendente: MIRTHILA VALESKA MOREIRA BRAZ, profissão: nutricionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Patos, PB, data-nascimento: 24/09/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Valdene Braz Alves e de Edilma Moreira 
dos Santos.

O pretendente: LUCAS DA SILVA RODRIGUES PORTELA, profissão: operador de 
telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/09/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilson Rodrigues Por-
tela e de Rute Barbosa da Silva. A pretendente: GABRIELY DE MELLO FAGUNDES, 
profissão: auxiliar de classe, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/01/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Batista 
Fagundes e de Elizabete Aparecida de Mello.

O pretendente: JOSÉ WALKER ALVES PEREIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1974, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Alves Pereira e de Maria Alencar Pereira. A 
pretendente: JENIFER APARECIDA DA ANUNCIAÇÃO BRITO, profissão: aux. de co-
zinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Claudio Gomes Brito e de Ele-
nice Ferreira da Anunciação.

O pretendente: PEDRO MACHADO DOS SANTOS, profissão: ferramenteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ricardo Bruno dos Santos e de Miranda Macha-
do dos Santos. A pretendente: CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, profissão: aux. de 
ajudante gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/06/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Roberto da Silva e 
de Anete Rodrigues da Silva.

O pretendente: ADRIANO GUEDES DOS SANTOS, profissão: analista de TI, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 01/08/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Geraldo dos Santos e de Adria-
na Soares Guedes dos Santos. A pretendente: RAQUEL FIDELIS CIRILLO, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
14/05/1989, residente e domiciliada em Mauá, SP, filha de Claudio Cirillo e de Maria 
Imaculada Fidelis.

O pretendente: SILAS CARDOSO DE SOUSA, profissão: jovem aprendiz, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/2000, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos de Sousa e de Marileide da Silva 
Cardoso Sousa. A pretendente: ELIANA ROMANCIO DA SILVA, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/2002, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joel João Mariano da Silva e de Andrea Eliana 
Romancio da Silva.

O pretendente: WELLINGTON ROCHA CUNHA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1994, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Joceli Bispo Cunha e de Ilzete Feliciano Rocha. A pretendente: KAREN 
MASCARENHAS DE LIMA, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Francisco Jose Agostinho de Lima e de Katiana da Paz Mascarenhas.

O pretendente: RODRIGO VILELA DE MORAES, profissão: analista de transporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1991, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Vilela de Moraes e de Maria Helena Vilela de 
Moraes. A pretendente: AMANDA CORDEIRO DA SILVA, profissão: psicóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1995, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Claudio José Cordeiro da Silva e de Rosimere Maria da Silva.

O pretendente: BRENO TOMAZ DA SILVA, profissão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/2002, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Alberli Ferreira da Silva e de Elizete Oliveira Tomaz da Silva. A 
pretendente: LAKSHIMI CABRAL ROCHA BISPO, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/2000, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Francisco Bispo Filho e de Roseli Cabral Rocha.

O pretendente: GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, profissão: tecelão, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: José da Penha, RN, data-nascimento: 17/03/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Gonçalves de Melo e de Maria Paulina Oli-
veira. A pretendente: SOLANGE SANTANA ANCELMO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 05/06/1978, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Prosperino João Ancelmo e de Osvaldina Santana Ancelmo.

O pretendente: LUCAS FARIA CALIXTO, profissão: cobrador de transporte coletivo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1998, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nilson Carlos Gomes Calixto e de Lu-
ciana Faria Calxito. A pretendente: ROSELI MICHELLE CARVALHOS DE MORAES, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
06/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo de Mo-
raes e de Roseli Carvalhos dos Santos.

O pretendente: MATHEUS RODRIGO SOUZA LIMA, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1998, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson dos Santos Lima e de Vera Lucia Gonçal-
ves de Souza Lima. A pretendente: LETICIA LOPES DE MACEDO GOMES, profissão: 
aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/09/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fabio Alexandre Pereira 
Gomes e de Maria Aparecida Lopes de Macedo.

O pretendente: WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA, profissão: garçom, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Euclides Alberto da Silva e de Maria de Fati-
ma Albuquerque da Silva. A pretendente: MARILENE DOS SANTOS CABRAL, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Duque de Caxias, RJ, data-nascimento: 
26/01/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues Ca-
bral e de Lindalva José dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE DONIZETI DOS SANTOS, profissão: engenheiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 02/07/1982, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Alves dos Santos e de Tereza 
Gonçalves dos Santos. A pretendente: ANA CAROLINA RADICA PEREIRA DE CAR-
VALHO, profissão: técnica segurança do trabalho, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Roberto Carlos Pereira de Carvalho e de Deise Fatima Favaro de Carvalho.

O pretendente: CRISTIANO LOPES PAZ, profissão: almoxarife, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1976, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Salustiano Lopes da Paz e de Marliete Maria da Paz. A preten-
dente: VERA LUCIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jose Bazilio da Silva e de Cicera Pedro dos Santos Silva.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS TERESA, profissão: controlador de materias, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1980, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Guilherme Teresa Vieira e de Maria Divi-
na dos Santos Teresa. A pretendente: CRISTIANE DE ARAUJO MONTEIRO, profissão: 
promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Nova Iguaçu, RJ, data-nasci-
mento: 13/04/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nilson da Silva 
Monteiro e de Maria de Fátima de Araujo.

O pretendente: CAIO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, profissão: mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ricardo da Silva e de Maria Celia dos 
Santos da Silva. A pretendente: JENIFFER MAGALHÃES DO NASCIMENTO, pro-
fissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edinaldo Cosme do 
Nascimento e de Cristina Benites Magalhães.

O pretendente: INNOCENT OLIBRICE, profissão: atleta profissional de futebol, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 21/11/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jentil Homme Jean e de Izmonia Olibrice. A pretendente: 
ANNA PAULA DOS SANTOS STROSCIA, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Enrico Stroscia e de Sueli Aparecida dos Santos.

O pretendente: JULIO DESIR, profissão: mecânico de autos, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Pétion-Ville-Haiti, data-nascimento: 08/07/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Pierre Decera Desir e de Emilia Marcelin. A pretendente: SUSLEI 
SUFFI BARBOSA, profissão: op. de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Itu, SP, 
data-nascimento: 28/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos 
Augusto Barbosa e de Maria Matilde Suffi.

O pretendente: GILSON FRAGA SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itabaiana, SE, data-nascimento: 12/10/1970, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José do Carmo Santos e de Maria Fraga Santos. A pre-
tendente: PALOMA DA SILVA GUISARDE, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 01/12/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Edson Guisarde e de Heloiza da Silva Guisarde.

O pretendente: DAVID GABRIEL SILVA DE AZEVEDO, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jairo Inocencio de Azevedo e de Suse Regina 
da Silva. A pretendente: THAYNA OLIVEIRA SANTOS SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de William Oliveira Silva e de Alexandra Oliveira 
Bispo dos Santos.

O pretendente: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de expedi-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 
14/05/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Batista de Oli-
veira e de Maria de Lourdes Oliveira. A pretendente: IDENILDA MARIA PINHO DE 
ALMEIDA, profissão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-
nascimento: 13/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Idebaldo 
Francisco de Almeida e de Maria Idelzuite Pinho de Lira.

O pretendente: FREDDY WILLIAN DOS SANTOS, profissão: varredor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1987, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Antonio Flavio dos Santos e de Joselita Santos Oliveira. 
A pretendente: AMANDA DOS SANTOS PRADO, profissão: auxiliar financeiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Rodrigues Prado e de Maria Joelma dos 
Santos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS ALVES FERREIRA, profissão: mecânico de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferradas-Itabuna, BA, data-nascimento: 
01/05/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Alves Ferreira e 
de Maria Alves dos Santos. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS FREIRE DOS SAN-
TOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Pio XII, MA, data-nascimento: 
23/11/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco José dos 
Santos e de Antonia Freire dos Santos.

O pretendente: FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1987, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Sandra Cristina Guimarães de Oliveira. A pretendente: 
CAMILA DA SILVA JERONYMO, profissão: bióloga, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Roberto Jeronymo e de Ozileia da Silva Jeronymo.

O pretendente: BRUNO DONATO ALVES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/10/1997, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Antonio Fabio Alves e de Rosangela Donata da Silva Alves. A 
pretendente: MARIA REGINA ALVIM RAMOS DE ARAUJO, profissão: aux.de depar-
tamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/10/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidney Nobrega de 
Araujo e de Gisele Alvim Ramos de Araujo.

O pretendente: ADRIANO TEIXEIRA DÓRIA, profissão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/02/1990, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Ailton Teixeira Doria e de Elenilda Silva Cabral 
Fraga. A pretendente: CAROLINE DE FATIMA MAZZUCCHELLI, profissão: especia-
lista em marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/09/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Mazzuc-
chelli e de Solange de Fatima David Mazzucchelli.

O pretendente: MARCELLO ALVES SEVERINO, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/03/1998, residente 
e domiciliado em Poá, SP, filho de Jairo Severino e de Maria de Fatima Alves Severino. 
A pretendente: ALINE DE SOUZA CABRAL, profissão: monitora de qualidade, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osvaldo Bispo Cabral e de Nilza Agostinha de 
Souza Cabral.

O pretendente: GUSTAVO LEANDRO DE SOUZA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1997, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Vinicius Gomes de Souza e de Antonia Jocilene 
Teodorico de Souza. A pretendente: ANDRESSA THAINÁ CARASOL BARBOSA, pro-
fissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vanderlei Rodrigues 
Barbosa e de Graciela Carasol.

O pretendente: JOSÉ AILTON DE JESUS SANTOS, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Olindina, BA, data-nascimento: 09/01/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Miguel Luciano dos Santos e de Maria Lindinalva de 
Jesus. A pretendente: NATIELLE DANTAS DA SILVA, profissão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Olindina, BA, data-nascimento: 29/09/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moises Alves da Silva e de Josefa Lucia Dantas 
da Silva.

O pretendente: JEFFERSON SOUSA DE JESUS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Donizete de Jesus e de Geni de Sousa Jesus. A 
pretendente: GRAZIELE NASCIMENTO AQUINO, profissão: cuidadora de idosos, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnaldo Cardoso Aquino Sobrinho e de Maria 
Ivanilde Morais Nascimento.

O pretendente: JULIO DE CASTRO FERREIRA, profissão: operadora de triagem, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Vicente Ferreira e de Bastiana Ferreira de 
Castro. A pretendente: ANDRESSA PEREIRA DE PAULA, profissão: consultora de ven-
das, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dorgival Teixeira de Paula e de 
Marlene Pereira de Paula.

O pretendente: THIAGO BISPO DOS SANTOS, profissão: aux. de técnico eletrônico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1998, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amando Novaes dos Santos e de 
Cleudinéa Rodrigues Bispo dos Santos. A pretendente: LAVÍNIA MIKAELLE DA SILVA 
SOUZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nasci-
mento: 10/06/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valter Francisco 
de Souza e de Maria de Fátima da Silva Souza.

O pretendente: BRUNO DE SOUZA FERREIRA, profissão: ajudante de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ednalva Ferreira Salvador. A pretendente: ALE-
XIA SCARLAT MARIA DA CRUZ DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 17/08/1994, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio dos Santos e de Vera Lucia Maria da Cruz.

O pretendente: AUGUSTO MATIAS RIBEIRO, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Itaiba, PE, data-nascimento: 06/02/1964, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Cezaria Maria da Conceição. A pretendente: MARIA DO SO-
CORRO FERNANDES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Aparecida, 
PB, data-nascimento: 10/03/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonio José de Sousa e de Necy Fernandes de Sousa.

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
13/01/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Albertino de Souza Oli-
veira e de Marlene dos Santos Oliveira. A pretendente: CLÁUDIA PIRES DE JESUS, 
profissão: aux. de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Tucano, BA, data-nas-
cimento: 15/11/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luís Pires de 
Jesus e de Maria José de Jesus.

O pretendente: JOSE SOUZA DOS REIS, profissão: manobrista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Camamu, BA, data-nascimento: 19/09/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manoel dos Reis e de Veronica Elias de Souza. A preten-
dente: JOSIANE DOS SANTOS SILVA, profissão: secretária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Itiuba, BA, data-nascimento: 31/12/1985, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Nilson Bento da Silva e de Marcelina Pereira dos Santos.

O pretendente: JOÃO BATISTA SOARES NETO, profissão: op. de empilhadeira, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1970, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Augusto Batista Soares e de Maria do So-
corro Saores. A pretendente: VALDIRENE FERREIRA DA ROCHA, profissão: protética, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 
20/08/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Ferreira Dias e 
de Izabel Dias da Rocha.

O pretendente: DENIS MARQUES DO NASCIMENTO, profissão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1996, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Rosemari Marques do Nascimento. A pretendente: 
KATHLEEN TAWANE JESUS DOS SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Celma Jesus dos Santos.

O pretendente: RICHARD COLUMBANO RODAS, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Antonio dos Santos Rodas e de Alessandra 
Novaes Columbano. A pretendente: DAYANA ROCHA ANDRADE SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson de Andrade Santos e de Da-
niela Lima Santos Rocha.

O pretendente: CRISTIAN OYOLA PALMA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Bolivia, data-nascimento: 27/09/1998, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Justino Oyola Quispe e de Marcelina Palma Portocarrero. A preten-
dente: DELMA ROCIO GOMEZ CHIPANA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Saturnino Chipana Ramos e de Agustina Gomez Condori.

O convivente: MOISE CHARLES, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, naturalida-
de: Haiti, data-nascimento: 09/06/1980, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho 
de Morel Charles e de Odette Salomon. A convivente: SHERLY BENJAMIN, profissão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: HAITI, data-nascimento: 21/02/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jean Moise Benjamin e de Marie 
Jacqueline Vaillant.

O convivente: WILSON LEON, profissão: aj.geral, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Haiti, data-nascimento: 03/05/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Lerau Leon e de Luciame Theragene. A convivente: MARIE VENA SARA, profissão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 13/10/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Benol Sara e de Marina Cadestin.

O convivente: AUDALIO JUSTINO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: viú-
vo, naturalidade: Anadia, AL, data-nascimento: 28/07/1938, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de João Justino da Silva e de Jasmelina Maria da Silva. A convi-
vente: VERA LUCIA MARTINS DOS REIS, profissão: do lar, 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.
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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Engenharia 
clínica X segurança 

do paciente

Um dos problemas 
que preocupa muito 
tantos as autoridades 
de saúde quanto 
a população é a 
estrutura de hospitais 
e equipamentos

Promover o bom atendi-
mento e a segurança do 
paciente é essencial, 

evitando acidentes e compli-
cações nos quadros clínicos. 
Nesse sentido, a qualidade e 
manutenção dos equipamen-
tos hospitalares torna-se um 
pilar, já que o tratamento, 
diagnóstico e suporte a vida 
estão cada vez mais depen-
dentes desses recursos. 

Falhas podem resultar 
em situações ameaçadoras 
da vida, eventos adversos e 
sequelas. Por isso, é preciso 
administrar todos os aspectos 
que envolvem as tecnologias 
de saúde, os equipamentos 
médicos e a resolução de 
problemas gerenciais relati-
vos aos mesmos.

Nesse contexto, as ativida-
des exercidas pela engenha-
ria clínica são extremamente 
importantes, visando minimi-
zar os riscos aos pacientes. 
São avaliados, por exemplo, 
quais danos um tomógrafo 
ou uma bomba de infusão 
podem causar no paciente 
e quais procedimentos pre-
cisam ser feitos para evitar 
complicações maiores.

Outra prática importante 
é a tecnovigilância, que visa 
identificar e resolver proble-
mas decorrentes da utilização 
dos equipamentos. O enge-
nheiro classifica a tecnologia 
quanto ao possível dano cau-
sado no paciente, prezando 
pela correta calibração dos 
equipamentos utilizados no 
hospital. Essa atividade é 
fundamental, pois a partir 
dela é possível concluir que 
as alterações dos exames 
se devem às características 
clínicas dos pacientes e não 
da sensibilidade ou especifici-
dade alterada das máquinas.

A manutenção preventiva é 
outra atribuição importante 

da engenharia clínica, pois 
monitora a vida útil das pe-
ças para identificar o nível 
de desgaste, evitando uma 
paralisação repentina. Essa 
atividade é essencial, princi-
palmente durante uma pan-
demia como a que vivemos, 
onde ventiladores mecâni-
cos, por exemplo, não podem 
apresentar falhas. Diante da 
comprovada importância da 
engenharia clínica, como o 
profissional pode desem-
penhar todas essas funções 
com eficiência? A tecnologia 
é uma grande aliada. 

Os softwares voltados 
para a área permitem que as 
informações sobre os equi-
pamentos e recursos do hos-
pital sejam documentadas e 
padronizadas, possibilitando 
o controle dos planos de 
manutenção e calibração. Os 
analisadores e simuladores 
contribuem para a seguran-
ça hospitalar, pois ajudam a 
verificar se os equipamentos 
estão funcionando da forma 
adequada, evitando o uso in-
devido e consequentes danos 
ao paciente. 

Muitas instituições estão 
atentas à necessidade de 
melhoria da segurança para 
manter uma gestão eficiente 
dos equipamentos. Com isso, 
o investimento em tecnolo-
gias que permitam otimizar 
esse processo tem crescido 
e existem empresas especia-
lizadas no desenvolvimento 
e fornecimento dessas fer-
ramentas, como a Arkmeds 
Tecnologia. 

A empresa disponibiliza 
softwares, analisadores e si-
muladores para diversas ins-
tituições de saúde, recursos 
que se tornaram essenciais 
para a segurança do paciente 
e a qualidade do atendimen-
to. A tendência é que o uso 
de soluções voltadas para 
a engenharia clínica cresça 
consideravelmente, contri-
buindo cada vez mais para 
o bem-estar dos pacientes. 

(*) - Engenheiro de controle e 
automação, especialista em 

engenharia de sistemas médicos 
na Alemanha, é fundador e sócio 

da Arkmeds Tecnologia, Stranlab, 
Findoo e Instituto E-Class.

Thiago Bajur (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 25 de novembro de 202010
LNCC/reprodução

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

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: LEONARDO FURLANETO, estado civil solteiro, profissão advogado, 
nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 07/10/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Americo Furlaneto e de Rosaria Ziccarelli Furla-
neto. A pretendente: CAMILA CAPOBIANCO, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 19/10/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Cesarino Capobianco e de Cleide Fatima de Souza.

O pretendente: JOSÉ BELARMINO DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Belo Jardim, PE, no dia 08/05/1951, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Caetano José de Albuquerque e de Ana Belarmina 
de Mecias. A pretendente: TEREZA DE JESUS SILVA ALBUQUERQUE, estado civil 
viúva, profissão autônoma, nascida em Belo Jardim, PE, no dia 15/10/1958, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Manoel José da Silva e de Josefa 
Alves de Lira.

O pretendente: FELIPE VILAÇA MAIA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro civil, nascido nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 23/02/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Tadeu Assis de Oliveira e 
de Adriana Vilaça Maia. A pretendente: JAINA MATOS BARRETO, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Euclides da Cunha, BA, no dia 20/08/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Soares Barreto e de Rita 
Matos da Gama.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Pesquisa realizada pela Hibou, empresa de pesquisa e 
monitoramento de mercado e consumo, levantou a relação 
dos brasileiros com o consumo de moda. Realizada com 
mais de mil entrevistados entre 10 e 14 de setembro, a 
pesquisa mostra que 89% dos brasileiros preferem adquirir 
roupas e acessórios em lojas físicas. 40% preferem comprar 
pela internet, seja sites ou aplicativos e 31% por whatsapp. 

O modelo de negócio de envio de malinha de roupas 
na casa das pessoas também apareceu, com 2% dos 
respondentes. 74% dos brasileiros se sentem seguros de 
comprarem em loja presencialmente. O que a maioria dos 
compradores espera hoje das lojas é o trio: controle de 
entrada, atendentes de máscaras e limpeza do ambiente. 
“O contato presencial ainda é predominante na categoria 
moda”, afirma Ligia Mello, sócia da Hibou e coordenadora 
da pesquisa. 

“O que está ainda mais evidente, na verdade, é a consci-
ência dos consumidores”, explica, já que a pesquisa revela 
também que 71% dos brasileiros esperam das marcas 
uma cadeia produtiva mais consciente, com menos uso 
de água e sem crueldade animal e 51% querem processos 
humanizados, como origem da mão de obra envolvida 
transparente. “O consumidor não está preocupado de 
ir até uma loja física, ele quer comprar de cadeias que 
prezam pela consciência global de ambiente e com res-
ponsabilidade social”. 

Mas, o que motivará as pessoas a comprarem roupas e 
acessórios em 2021? Para 64% dos brasileiros, promoções 
e liquidações são o que despertam interesse. 45% com-
pram para ocasiões especiais, como festas e casamentos. 
Somente 18% querem ver novidades da estação e 9% 
atualizar cores do armário. Por essa razão também que 
os outlets são para 41% dos respondentes, o melhor lugar 
para encontrar peças a bom preço. 

E para acender a vontade de comprar, o instagram é 
o líder absoluto de divulgação para as marcas. 57% dos 
consumidores ficam sabendo de tudo pela rede social. 
39% ainda preferem entrar na loja e “fuçar”. Canais de 
TV aberta apenas instigam 14% dos brasileiros. A eficácia 
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Com a pandemia, este novo mer-
cado se consolidou de vez com 
marcas como Netflix, Disney+, 

Amazon Prime, EI Plus e tantas outras 
plataformas proprietárias, principal-
mente no segmento esportivo. Isso 
significa maior disponibilidade de con-
teúdo, mais competitividade e preços 
mais flexíveis para os consumidores. 

Mas também acende um sinal de 
alerta para as TVs. De acordo com um 
relatório da Grabyo, nos próximos cin-
co anos, 25% das pessoas pretendem 
pagar apenas pelos serviços de vídeo 
online, 24% já fizeram essa troca e 
apenas 13% vão continuar com a TV 
por assinatura. Este foi o ano em que 
os serviços de transmissão ao vivo 
saltaram das mãos das emissoras 
para a OTT (Over The Top), que em 
resumo, diz respeito à distribuição 
de conteúdos pela internet sem que 
passe pelo controle de um serviço de 
telecomunicações. 

Ou seja, um serviço sob demanda, dis-
ponível quando e onde o cliente quiser 
por um preço bem mais acessível do que 
as TVs a cabo, e na qual o cliente decide 
o que quer assistir naquele momento. 
Diversas transmissões ocorreram por 
redes sociais como o Facebook, seja 
de times e até das próprias emissoras. 
“Tivemos um ano marcado por disputas 
judiciais de transmissão, principalmen-
te causados pela pandemia, e várias 
ligas e times decidindo por novos 
modelos de distribuição de conteúdo”, 
afirma Pedro Oliveira, cofundador da 
OutField Consulting , uma consultoria 
focada nos negócios do esporte e do 
entretenimento. 

As modalidades esportivas puxam 
ainda mais o segmento em um ano que 
os portões dos estádios ficaram fecha-

Maior disponibilidade de conteúdo, mais competitividade e 
preços mais flexíveis para os consumidores.
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O streaming vai 
substituir a TV paga?

Nos últimos anos o consumo de entretenimento em vídeo mudou rapidamente de conceito e ideia com 
a chegada dos canais de streaming

dos, ou seja, equipes, clubes e marcas 
tiveram que buscar novas formas de 
impactar seu consumidor. A Premier 
League teve a criação do seu PPV 
por meio de exibições em sua própria 
plataforma OTT; as vendas de PPV da 
Conmebol em partidas da Libertadores.

“Atualmente as principais emissoras 
e provedores de TV a cabo detém a 
maioria dos direitos esportivos e 44% 
dos fãs mundiais de esportes não pagam 
por esses serviços, o que significa que 
quase metade do público potencial fica 
de fora. A falta de acesso reduz o alcan-
ce e consequentemente causa menos 
impactos, perdendo força em grupos 
demográficos mais jovens e menos 
propensos a assistir as competições”, 
analisa o especialista. 

A maioria dos consumidores globais, 
entre eles os brasileiros, estão dispos-
tos a pagar até US$ 10 por mês para 
assistir esportes online, ao passo que 
em mercados mais maduros, como Rei-
no Unido e EUA, esse valor sobe para 
US$ 25. Hoje há no mercado diversas 

opções de se consumir esse conteúdo 
em plataformas de streaming, o que 
destoa totalmente dos valores prati-
cados hoje pela televisão e gera um 
grande debate: a decisão de deixar de 
vender pacotes exclusivos de direitos 
de mídia para emissoras de TV paga, 
com a segurança de renda durante 
este período. 

“Essa decisão precisa ser tomada 
com alguma urgência, uma vez que 
o mercado de conteúdo na América 
Latina, que historicamente tinha boa 
adesão à TV a cabo, está migrando 
rapidamente para o streaming. Qua-
se 80% dos consumidores esperam 
mudar para serviços de transmissão 
online dentro de cinco anos, maior 
taxa de adoção prevista em todos os 
mercados”, completa. Sem dúvida o 
streaming vem ganhando cada vez mais 
força, principalmente entre o público 
jovem, mas é possível afirmar que este 
é o fim da TV paga ou teremos uma 
convergência de mídias? É esperar 
para ver (Fonte: NR-7 Comunicação). 

Sete em cada dez consumidores 
preferem lojas físicas de roupas

O contato presencial ainda é predominante 
na categoria moda.

do instagram é tão grande que 67% dos entrevistados 
acreditam que as influenciadoras digitais são uma boa 
forma de divulgar seus produtos. 

“Influenciadores importam para vender, porém eles 
devem ser selecionados com verdade e parcimônia, eles 
precisam realmente ter familiaridade com a marca que 
divulgam. O consumidor hoje está atento a esse movi-
mento de divulgação”, avalia Ligia. Quando falamos em 
relacionamento das marcas com os consumidores, 66% 
apostam em programas de fidelidade como uma forma 
de gerar essa proximidade, além disso, ter o frete grátis 
para 67,3% é o melhor benefício de um programa, seguido 
de 64,4% que gostariam de um desconto cumulativo e o 
famoso brinde tão amado pelos clientes aparece com 43% 
nessa relação. 

“Por fim, é importante para as marcas de roupas e 
acessórios acompanharem o processo de simplificação 
do vestuário. Estamos bem menos formais após meses 
em casa, e o consumidor quer conforto e tecidos com 
maior durabilidade para 2021”. conclui Ligia.  Fonte e 
mais informações: (www.lehibou.com.br).

Flávio Steffens (*)

Estar apaixonado por uma ideia 
pode ser o primeiro grande erro na 
hora de empreender. 

A paixão traz emoção e apego ao 
negócio, o que pode te impedir de 
aceitar qualquer sinal ou aviso de que 
está no caminho errado. Foi assim 
que eu fali minha primeira empresa. 
E sem querer repetir o velho discurso 
positivo de que é errando que se 
aprende, já que nessa experiência 

gastei um ano de trabalho e R$ 50 mil 
investidos do meu bolso, eu digo: se 
aprende, e muito, mas com certeza 
é melhor aprender antes de falir. 

Mas falindo ou não, nós erramos. O 
fracasso é o maior professor quando 
estamos começando e queremos tra-
balhar com inovação e criatividade. 
Inclusive, o caminho do fracasso é 
comum. Um levantamento do Sebrae 
aponta que em média 10% das em-
presas brasileiras fecham por ano, 
cerca de 600 mil negócios. O dado 

pode fazer você perceber que está 
no mesmo barco que milhares de 
outros brasileiros, mas o que toda 
essa gente erra em comum? 

Com certeza o meu erro foi en-
trar no setor de construção civil, 
um mercado em crescimento, sem 
conhecer a área e suas necessida-
des. Eu queria lançar uma solução 
para construtoras divulgarem seus 
imóveis pela internet, em uma época 
que o mercado não tinha interesse 
pelo setor tecnológico como hoje. 

Isso me levou a criar uma solução 
para um problema que não existia. 

Fica a percepção de que não fa-
zemos nada bem sem entender de 
verdade nossos clientes, seus po-
tenciais e também seus problemas. 
Se apaixone pelo problema, é esse 
que você deve resolver, e nunca pela 
solução. Gosto de pensar que temos 
que trabalhar com experimentos rápi-
dos, para fracassar de maneira rápida 
e logo corrigir com o aprendizado. 

Por mais que fracassar seja um 

grande saco, com perdão da palavra, 
é um erro condenar tão fortemente 
o fracasso e incentivar as pessoas a 
não cometerem riscos. A escolha é 
sempre sua em não se arriscar, mas 
saiba que isso vai completamente 
contra qualquer princípio do em-
preendedorismo. 

Sem risco, dificilmente há sucesso. 

(*) - É sócio e diretor de relacionamento do 
site Vakinha. Empreendedor, professor de 

pós-graduação e mentor de startups, também 
é co-organizador da FailCon Brasil.

O que aprendi falindo uma empresa
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