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Existem diferentes maneiras de se ganhar dinheiro investindo: no mer-
cado de renda fixa, no de renda variável, no curto, no médio e longo prazo. 
Para o investidor, o interessante é saber que, a partir do momento em que 
se cadastra em uma corretora, tudo passa a depender de sua estratégia e 
da capacidade de escolher os ativos certos para determinado momento. 
Dentro desse universo, uma das práticas mais promissoras é a do trade, na 
qual os resultados costumam aparecer de maneira bastante rápida. Esse 
tipo de operação apresenta subdivisões em relação a estilos operacionais. 
Alguns deles são o position trade, o scalper e o high speed trading, sendo 
os dois mais conhecidos o Day Trade e o Swing Trade.   

Day Trade x Swing Trade
Uma contabilidade imobiliária bem administrada é vital para qual-

quer proprietário de imóvel. Afinal de contas, trabalhar no mercado 
imobiliário significa lidar regularmente com grandes somas de dinheiro. 
Isso é verdade se você dirige uma imobiliária que emprega vendedores 
comissionados, se precisa gerenciar imóveis comerciais ou residenciais 
para clientes ou se tem o dever de lidar com as contas de condomínios. 
Mas não é só isso!   

Contabilidade no mercado imobiliário

Estudo inédito da Orbit Data Science mostra como, para grande 
parte da população, o home office passou de aspiração para um uma 
realidade longe do ideal. A pesquisa (https://www.orbitdatascience.com/
estudo-home-office) se debruçou com afinco sobre 4.798 comentários 
de perfis de brasileiros no Twitter, Instagram, Facebook e comentários 
de portais de notícias, entre janeiro e outubro. Os resultados indicam 
que a satisfação com o home office caiu de 71,3% para 45% a partir do 
momento em que a rotina se tornou permanente.   

Aspectos positivos e negativos do home office

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Mensagens sobre cuidados
Do papel para a vida real, ficam os temas das tirinhas de 

Charles Schulz para espalhar mensagens sobre cuidados 
e resiliência. A iniciativa “Take care with Peanuts” alinha 
a propriedade com os movimentos culturais e relembra a 
todos de sermos bons cidadãos globais, tirar uma pausa 
para cuidarmos de nós mesmo, dos outros, do nosso lar, dos 
animais e do planeta. A estratégia do programa irá envolver: 
produtos exclusivos, eventos, áreas tematizadas, ações de 
varejo e co-branding. Projetos filantrópicos serão o compo-
nente chave das iniciativas, começando com o programa de 
murais em hospitais. Saiba mais em (www.facebook.com/
snoopy).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: @Snoopy/reprodução

News@TI

Economia Circular e os Sistemas de Produção 
Sustentável é tema de seminário

@Apresentar e debater os conceitos e tendências relativos 
à economia circular, abordando os vários aspectos de 

concepção, projeto e desenvolvimento de produtos e pro-
cessos com a implementação de estratégias sustentáveis de 
produção (sistemas de produção de ciclo fechado). Essa é 
a finalidade do Seminário Economia Circular e Sustentabi-
lidade na Cadeia Produtiva, que chega à segunda edição e 
será realizado em plataforma digital online, em 10 de dezem-
bro, das 9h às 17h15. “Vamos debater o tema da Economia 
Circular e dos Sistemas de Produção Sustentável com os 
engenheiros, especialistas, acadêmicos e líderes do setor 
público e da iniciativa privada”, reforça João Amato Neto 
– professor titular sênior do Departamento de Engenharia 
de Produção da Escola Politécnica  Poli-USP) e diretor-
-presidente da Fundação Vanzolini. Inscrições em https://
www.sympla.com.br/2-edicao-seminario-economia-circular--
-e-sustentabilidade-na-cadeia-produtiva__1049158.   
Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Atendimento personalizado 
e pensado nas necessidades 
específicas de cada cliente, 
espaços customizados no 
estilo built to suit, segurança 
e privacidade, são alguns dos 
elementos que fazem o trabalho 
fluir melhor, gerando resultados

Considerado uma das principais revoluções do 
mundo dos negócios das últimas décadas, no 

Brasil, o ramo de coworking cresce anualmente 
e, nos últimos meses, vem se destacando como 
opção ideal para pequenas a grandes empresas 
que buscam por um modelo de contrato de locação 
flexível, repleto de conveniências e privacidade. 

Para provar a tendência pelo formato de traba-
lho, segundo o Censo Coworking 2019 feito pelo 
Coworking Brasil, houve um aumento de 238 para 
1.497 em espaços colaborativos no país desde 2015, 
quando o primeiro levantamento foi realizado.   

Tradicionalmente, quando se fala em empresas 
que se baseiam no modelo coworking, vem à cabe-
ça as do setor de empreendedorismo na web, de 
tecnologia, indústria criativa e novas mídias, por 
estarem sempre em busca de inovações constantes, 
e por isso, este formato de trabalho atende por 
ser uma eficiente opção para compartilhar novas 
ideias e ampliar o networking. 

A partir daí, atributos que dão valor ao serviço 
do coworking como compartilhamento de espaço, 
áreas de convivência e de relaxamento, café à 
vontade e happy hour todos os dias, à primeira 
vista podem assustar alguns empresários mais 
conservadores que enxergam nesse formato de 
trabalho um ambiente com menos privacidade. Mas 
isso não se confirma nos coworkings modernos que 
já entregam conveniências que vão além dessas 
conhecidas, incluindo o built to suit. 

“O cliente que nos procura hoje e conhece nosso 
espaço, entende que conseguimos entregar a ele 
total privacidade no ambiente contratado, pois 
todos os nossos ambientes foram projetados com 
engenharia acústica. 

Somado a esse ponto, quando ele enxerga a 
possibilidade de personalizar o espaço sob medida 
às necessidades do negócio dele, aliado à vantagem 
contratual frente a uma locação tradicional e o fato 

O que você ainda não sabe sobre 
trabalhar em um coworking

de não ter que lidar com problemas rotineiros de 
um escritório, percebe o bom negócio que está 
fazendo”, afirma Patrícia Coelho, Diretora de 
operação e novos negócios do Club Coworking.   

Originalmente aplicado em contratos mais 
longos, o built to suit já é uma realidade em em-
presas de coworkings que conseguem entregar aos 
clientes um atendimento personalizado inclusive 
no que diz respeito ao design e demandas espe-
cíficas ao dia a dia da empresa. “Iniciamos nossa 
empresa dentro do Club Coworking, no começo 
tínhamos uma sala de 25 metros e aos poucos 
fomos crescendo e vimos que precisávamos de 
uma sala maior. 

Em nossos estudos, entendemos que fazia mais 
sentido para o negócio optar pelo built to suit do 
que ir para fora, por financeiramente ser mais 
vantajoso e estarmos localizados no coração do 
mercado financeiro. Fomos prontamente atendidos 
pelo Club, o processo de obra está sendo muito 
bom, e no dia 26 de novembro inauguramos nosso 
espaço exclusivo e esperamos em breve fechar 
um andar todo nosso”, conta com orgulho João 
Paulo, empresário e cliente do Club Coworking, 
que acaba de fechar 500m2 só para empresa dele. 

Com foco total na rotina da empresa, serviços 
como Customer Success também adicionam 
ao cliente a possibilidade de se conectar com 
outros negócios que agreguem ainda mais valor 
ao seu, dos tradicionais aos inovadores. “O 
que podemos perceber é que agora diferentes 

perfis de profissionais optam por trabalhar 
em coworking. 

Temos de empresas de tecnologia, mercado 
financeiro à médicos utilizando a estrutura e 
entendendo que este modelo compartilhado é 
uma forma de se relacionar com outras áreas de 
atuação, além é claro de economizar nas despesas 
com infraestrutura, não se prender a um contrato 
tradicional de locação e conseguir implementar 
um trabalho mais flexível, sem precisar estar 
presente fisicamente no escritório todos os dias”, 
complementa Patrícia. 

Se concentrar no negócio e ampliar os resulta-
dos positivos é ponto decisivo na hora de migrar 
para um coworking. Em meio à pandemia, a HIS 
Logística Internacional, precisou reduzir custos e 
focar nos resultados, por isso decidiu olhar para 
o coworking como opção.  “Estávamos procuran-
do um local que oferecesse redução de custo e 
benefícios vantajosos para a nossa empresa, para 
podermos olhar 100% para o nosso trabalho sem 
nos preocupar com burocracia, além de termos 
atendimento exclusivo para solucionar problemas 
que podem surgir no escritório. 

Encontramos tudo isso no Club Coworking, 
aonde instalamos nossa estrutura em julho e 
fomos muito bem recebidos”, afirma Helen Joyce 
Teruya, assistente administrativo e financeiro da 
empresa que atua no ramo de logística. Durante o 
processo de escolha, empresas como a da Helen, 
também querem fazer parte de um ambiente 
seguro, principalmente durante este período de 
pandemia, por isso o cuidado e a proteção nos 
locais são fundamentais. 

“Além de todos protocolos que são exigidos, 
como uso obrigatório de máscara, álcool 70 e 
limpeza constante dos ambientes, implantamos, 
máquinas de ozônio e UV, que mantem os ambien-
tes esterilizados, fazendo a higienização frequente 
do ar dos ambientes comuns e garantindo a limpeza 
total de salas compartilhadas, como por exemplo 
as de reuniões. Mantendo os locais aptos para 
serem utilizados e sem contagio”, explica Patrícia.  

Portanto, para os empresários que desejam alocar 
suas empresas em um coworking, dentro deste setor 
há diversos atrativos e cada vez mais inovadores, 
aliados a serviços e planos customizáveis que podem 
trazer à rotina das empresas foco em resultados e 
crescimento contínuo seja qual for a área de atuação, 
por isso, vale ficar atento às opções. 

 
Fonte e mais informações: 

(https://clubcoworking.com.br/).
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A IMPORTÂNCIA DA TOMADA DE 
DECISÃO NAS ORGANIZAÇÕES

    Leia na página 6

UMA OU MAIS ESCOLHAS ENTRE VÁRIAS ALTERNATIVAS

Vacina eficaz
A empresa alemã Biontech e a mul-

tinacional americana Pfizer apresen-
taram à agência de medicamentos da 
União Europeia ontem (1º) um pedido 
de registro para sua vacina contra o Co-
ronavírus. Se receber o aval da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA), as 
primeiras doses podem ser distribuídas 
no bloco ainda em 2020. Segundo as 
empresas, a vacina apresentou 95% de 
eficácia na prevenção da Covid-19 du-
rante a terceira fase de ensaios clínicos, 
com resultados baseados em testes com 
43,5 mil voluntários (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-importancia-da-tomada-de-decisao-nas-organizacoes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-02-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/problemas-com-seu-cpf-saiba-o-que-fazer/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-opiniao-do-brasileiro-sobre-o-aspectos-positivos-e-negativos-do-home-office/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/day-trade-x-swing-trade-entenda-as-diferencas-ao-investir/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conheca-as-particularidades-da-contabilidade-no-mercado-imobiliario/
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News@TI
Case

@Com o objetivo de oferecer sempre a melhor experiência de 
gestão de negócios aos seus clientes e em conformidade com sua 

constante procura por evolução tecnológica, o Grupo Siagri – um dos 
principais players nacionais de soluções em software para o agronegócio, 
intensifica seus esforços para o uso da nuvem. O projeto foi conduzido 
pela Sky.One, startup de tecnologia especializada no desenvolvimento 
de plataformas que facilitam o uso da nuvem. A mudança trouxe mais 
produtividade e agilidade para a empresa e seus clientes que optaram 
por migrar o ERP Siagri para a nuvem. Segundo o Analista de Alianças 
e Parcerias da Siagri, Kelvin Queiroz, a empresa busca investir constan-
temente em novas tecnologias a fim de atender às melhores práticas 
que o mercado exige. Como a parceria Siagri e Sky.One já existe há três 
anos, esse foi um fator crucial para o sucesso do projeto. “Buscamos 
junto à Sky.One a possibilidade de acesso online de nossos ERP’s em 
nuvem, oferecendo maior segurança de seus dados com o menor risco 
de comprometer a rotina das operações de nossos clientes”, enfatiza 
Queiroz (https://www.siagri.com.br/ ou https://skyone.solutions/).

São Paulo, quarta-feira, 02 de dezembro de 2020 Negócios2 Negócios
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Cinco razões porque investir em 
um aplicativo para seu negócio

De acordo com dados do relatório 
Global App Trends de 2019, 
divulgado pela Adjust, o Brasil 

é o segundo maior mercado de apps 
do mundo. São mais de 2 milhões de 
apps nas lojas, tanto para iOS quanto 
para Android. Mas será que vale a 
pena investir em um aplicativo para 
seu negócio?

De acordo com Denis Brown, diretor 
da Progiro, empresa de trade marketing 
e tecnologia que faz parte do Grupo ECI, 
há uns cinco ou seis anos houve uma ex-
plosão nesse mercado. Muitas empresas 
queriam ter seu próprio aplicativo, mas 
sem trazer algum diferencial ou funcio-
nalidade que despertasse interesse no 
download e, que mantivesse os usuários 
engajados e utilizando o sistema.

No entanto, os aplicativos mais utili-
zados e com maior engajamento são os 
que foram desenvolvidos com o objetivo 
de entreter, facilitar e melhorar a vida 
de seus usuários. “Essas devem ser as 
premissas iniciais para uma empresa 
começar a pensar nessa solução mobile 
e a todo tempo na etapa de brainstorm é 
necessário que a dinâmica considerada 
no app responda à pergunta: “O sistema 
fará a diferença e é interessante a ponto 
do usuário comprometer a memória 
do celular para baixá-lo? ”, diz Brown.

Do ponto de vista do negócio, Brown 
lista cinco vantagens que a criação de 
um aplicativo pode trazer:

1. Maior envolvimento e conheci-
mento do perfil e comportamento 
dos usuários

A praticidade dos aplicativos permite 
uma maior proximidade e envolvimento 
dos clientes com as empresas ou até 
de funcionários com as empresas (no 
caso de aplicativos para uso interno), 

base essencial da sua construção.

4. Canal de comunicação direto
Um bom aplicativo facilita a comu-

nicação com o consumidor, pois ofe-
rece uma conexão e uma experiência 
superior aos dos sites. Além disso, 
possibilita o envio de notificações, 
por exemplo, que ajudam a aumentar 
a taxa de abertura do app atraindo o 
interesse dos clientes.

5. Maior controle e acompanha-
mento de performance com rela-
tórios e dashboard

Outra vantagem de ter um aplicativo 
é que ele pode gerar automaticamente 
relatórios e dashboard para medição 
diária de performance. Além disso, o 
sistema também pode ser criado para 
facilitar algum processo interno da 
empresa, como controle de estoque, 
gestão financeira, organização das 
demandas, avaliação de colaboradores, 
ensino a distância etc.

Cada vez mais populares, os smartphones acabaram impulsionando o crescimento do mercado de 
aplicativos móveis.

uma vez que o acesso é mais simples e 
rápido. Além disso, por meio dele é mais 
fácil monitorar o comportamento do 
usuário, e oferecer produtos, serviços 
e soluções mais atraentes ao seu perfil.

2. Mais agilidade e eficiência na-
quilo que o APP propõe

Se o negócio for de vendas, por 
exemplo, o aplicativo já disponibiliza a 
cotação do frete, mostra a atualização 
do status de entrega, agiliza o preenchi-
mento de cadastros digitais e permite 
a troca de mensagens com respostas 
mais rápidas.

3. Melhora nos processos ou 
etapas 

Um dos principais benefícios dos 
aplicativos é oferecer um maior con-
trole dos processos, com acesso a in-
formações e otimização nas operações 
de coleta e entrega dos produtos. Um 
bom aplicativo também precisa facilitar 
a rotina dos usuários, essa deve ser a 

Crédito: Shutterstock

OpiniãO
Como o CEO deve pensar 

estrategicamente?

Só existe uma maneira de 
se preparar para o futuro 
em sua empresa. Pensando 
estrategicamente! 

Esta deve ser uma das prin-
cipais características de 
um CEO. Quem adquire 

essa capacidade consegue 
pensar em estratégias no longo 
prazo. Sei que o futuro é incerto, 
principalmente nos dias de hoje 
com mudanças cada vez mais 
rápidas e no país instável que 
vivemos. Mas, justamente por 
isso, o planejamento é essencial. 
Tentar tornar esse futuro mais 
claro, viável e mais a favor do 
negócio não é somente inteli-
gente, é também indispensável. 

Pensar estrategicamente é 
muito utilizado nos discursos 
corporativos. No entanto, 
observo que poucos gestores 
realmente o executam. Isso 
acontece porque exige que o 
gestor saia do seu lugar comum, 
de algo que ele domina, que é 
o dia a dia da organização, e 
enxergue a empresa pelo lado 
de fora. Na prática, a maioria 
das pessoas ainda é operacio-
nal, comportamento herdados 
dos nossos antepassados que 
viveram a Revolução Industrial. 

Esse movimento automatizou 
as fábricas, confinou trabalha-
dores em ambientes fechados e 
criou uma legião de dependen-
tes de empregos, salários, car-
teira assinada, crachá e outros 
benefícios. Ou seja, as pessoas 
passaram a acreditar que a 
eficiência estava no trabalho e 
no resultado imediato do que 
estavam fazendo. Hoje ainda há 
gestores com esse pensamento. 
Claro que trabalhar no opera-
cional é mais atrativo, pois você 
vê o resultado no curto prazo, 
mas geralmente essa atitude 
não garante a perpetuidade da 
empresa. 

Por isso, o CEO deve pensar 
de forma estratégica e não 
operacional. Quando ele colo-
ca essa habilidade em prática 
consegue traçar o seu Planeja-
mento Estratégico, que é uma 
ferramenta muito importante 
da administração para deter-
minar as decisões que serão 
tomadas pensando na longe-
vidade da empresa. E isso não 
só nas grandes empresas, mas 
as pequenas empresas também 
se beneficiam quando fazem um 
planejamento estratégico. O 
problema é que ainda são pou-
cos os pequenos empresários 
que adotam a estratégia. 

Uma pesquisa realizada pela 
empresa americana Constant 
Contact, em 2018, com 1005 
proprietários de pequenas 
empresas mostrou que 63% 
não fazem um planejamento a 
longo prazo, se antecedendo, no 
máximo, para um ano. Aí você 
pode falar: mas, Filipe, minha 
empresa é pequena, eu faço 
tudo aqui, não tenho tempo pra 
nada, estou correndo o tempo 
todo, como posso parar para 
pensar estrategicamente? 

Sim, eu sei disso, negócios 
em fases iniciais ou empresas 
pequenas são assim mesmo - 
também fomos pequenos um 
dia - mas eu quero que tenha em 

mente que se você estiver cor-
rendo tanto assim e a direção for 
a errada estará se distanciando 
ainda mais do seu objetivo a 
cada passo que der. Na maioria 
das vezes, correr sem direção é 
pior do que ficar parado. Exis-
tem muitas empresas que até 
sobrevivem e prosperam sem o 
planejamento estratégico, mas 
tenho certeza de que elas devem 
perder muitas oportunidades ao 
não o aplicar. Se você está entre 
essas empresas, está na hora de 
mudar sua atitude. 

Fazer um planejamento estra-
tégico é garantia de que tudo 
ocorrerá exatamente como 
foi previsto? Claro que não. 
Acidentes de percurso podem 
acontecer no meio do caminho 
e tirar a organização do trajeto 
ideal. Lembre-se que o planeja-
mento não é trilho e sim trilha. 
O trilho é um caminho fixo, 
enquanto a trilha é flexível a 
pequenas mudanças de trajeto 
que porventura sejam necessá-
rias, mas sem perder o destino 
final em mente para nortear os 
próximos passos. 

Na Anjo, por exemplo, faze-
mos o planejamento estratégico 
com visão de 10 anos, porém a 
cada cinco anos o revisamos 
para ver se ainda faz sentido. 
Além disso, todos os anos rea-
lizamos os orçamentos anuais 
com base no planejamento 
estratégico. Afinal, sempre vai 
existir tempo de vacas gordas 
e vacas magras, tempo de bo-
nança e escassez. O segredo 
é guardar durante a bonança 
para poder ser mais estraté-
gico e passar pela escassez da 
forma mais saudável possível 
aguardando as próximas opor-
tunidades. 

Para fazer um bom planeja-
mento estratégico é importante 
que o gestor saia da operação 
e possa enxergar a empresa 
por outro ângulo. Quando digo 
sair da operação não significa 
que você precisa abandonar 
seu cargo, mas se afastar por 
umas horas da agitação do 
dia a dia empresarial, daquele 
entra e sai da sua sala, daquele 
telefone que não para de tocar, 
daquelas decisões que precisam 
ser tomadas imediatamente 
(essas demandas acontecem 
a todo o momento) para se 
dedicar a isso. 

Eu sei que quando a empresa 
está começando, o fundador 
é o CEO, administrativo, ma-
rketing, vendas e muito mais. 
Mas eu sugiro que tire uns mo-
mentos na semana, ou no mês, 
para sair da operação e pensar 
estrategicamente. Se a sua em-
presa tiver um funcionamento 
hierárquico, sugiro que inclua 
seus líderes e profissionais-
-chave no processo. Ao tornar 
o Planejamento Estratégico 
participativo, o gestor traz mais 
alinhamento e engajamento 
entre todos, aumentando as 
chances de que as ações ali 
elaboradas sejam reais e possam 
ser colocadas em ação. 

(*) - Formado em Administração com 
ênfase em Marketing e com MBA 
cursado nos EUA, China e Dubai, 

é CEO da Anjo Tintas, indústria 
de tintas com mais de 30 anos no 

mercado (www.anjo.com.br).

Filipe Colombo (*) 

Em setembro, o LinkedIn divulgou uma 
lista com as 10 startups mais desejadas para 
se trabalhar em 2020 - LinkedIn Top Startups 
Brasil. A Menu (https://menu.com.br/) - star-
tup que conecta pequenos comerciantes a 
grandes a grandes distribuidores - conquistou 
o primeiro lugar entre gigantes como Neon e 
Loft. Para Rafael Oliveira, Diretor de Gente da 
Menu, durante as contrações online, devido 
ao isolamento social, tiveram todo o cuidado 
de tornar os processos seletivos o mais huma-
nizados possível. 

Segundo o Diretor de Gente, para entrar 
no time é importante que o candidato esteja 
alinhado com os valores da startup. “Antes 
de avaliarmos a técnica, o profissional precisa 
ser compatível com a cultura da empresa. 
Na Menu, valorizamos a diversidade, o con-
ceito de mão na massa, confiança, cuidado 
e transparência”, afirma. Pensando nisso, 
Rafael apontou sete dicas para recrutamento 
e seleção para uma startup.

Defina o perfil do profissional desejado
Pode parecer simples, mas esse passo ainda 

é facilmente esquecido pelos recrutadores. 
Por isso, analise as seguintes perguntas: que 
tipo de profissional a startup está procurando? 
Qual atividade ele deverá realizar? Quanto 
de experiência no mercado de trabalho deve 
ter? Que nível escolar será exigido? Quais 
qualidades serão essenciais para uma pessoa 
conquistar a vaga?

Planeje todo o processo de seleção
Seja detalhista e faça um planejamento 

minucioso de como será realizado o processo 
seletivo. Para isso, existem inúmeros métodos 
de seleção e recrutamento: entrevistas, testes 
escritos, dinâmicas online e etc. E, na hora 
de optar por uma dessas formas de recruta-
mento, analise se o método escolhido está em 
conformidade com o objetivo da contratação 
e do candidato e com os valores da empresa. 

Anuncie vagas nos lugares corretos
Após definir o tipo de funcionário ideal, o 

anúncio da vaga deve ser divulgado nos canais 
acessados pelo público-alvo. A escolha do canal 
correto otimiza o processo de recrutamento 
e seleção, atuando como um filtro que auxilia 
na atração dos profissionais mais indicados. O 
LinkedIn, por exemplo, além de rede social é 
uma plataforma para anunciar vagas de em-

Startup mais desejada para se trabalhar compartilha 
as dicas que a tornaram a número 1 do LinkedIn

alguma informação importante e que pode 
ser extremamente relevante para a empresa.

Lembre-se de cuidar da pós-contratação 
O processo seletivo não termina com a 

contratação do candidato. Alguns cuidados 
devem ser tomados mesmo após a escolha 
do profissional ideal. O RH deve encaminhar 
a pessoa para todos os procedimentos de 
contratação. Isso significa orientar sobre os 
documentos a serem apresentados, solucionar 
dúvidas, checar se é necessário aguardar que 
o candidato se desligue da empresa anterior, 
entre todos os trâmites burocráticos.

Escreva aos candidatos que 
não foram selecionados 

Os profissionais que não foram contratados 
também não podem ser esquecidos. O RH 
deve retornar o contato, dando um feedback 
sobre a conclusão do processo seletivo e 
se colocando à disposição para esclarecer 
dúvidas. Se possível, é interessante apontar 
os motivos pelos quais esse candidato não foi 
escolhido e quando ele pode participar de um 
novo processo, se desejar.

prego. Se a vaga estiver bem descrita e com as 
palavras-chave certas, as chances de encontrar 
o candidato ideal para a sua startup são grandes. 

Alinhe os valores da startup com 
o candidato

Quando são contratadas pessoas que acredi-
tam no que a startup acredita, não só os resul-
tados serão melhores, como esses profissionais 
se sentirão mais felizes e parte importante do 
grupo, aumentando a conexão e o senso de 
pertencimento. Lembre-se quanto maior o nível 
de aderência a esses valores, maior é o nível de 
engajamento e confiança, levando a uma relação 
mais duradoura e sólida com a empresa. 

Tenha cuidados especiais na entrevista
Para uma boa entrevista, é necessário ter o 

perfil da vaga em mente, com as competências 
técnicas, comportamentais e valores. Também é 
necessária uma preparação prévia, que consiste 
em ler novamente o currículo do candidato e 
anotar as dúvidas que surgirem. Elabore um 
roteiro de perguntas para a entrevista. Abra 
espaço também para o candidato falar e tirar 
dúvidas, nesse momento ele pode indicar 
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D - Melhor Carro
O Novo Nissan Versa chegou ao Brasil para desafiar conceitos e para 
ser uma referência para os consumidores. E também para os especia-
listas no assunto. O sedã da marca japonesa recebeu o reconhecimento 
dos jornalistas automotivos ao ser considerado o “Melhor Carro da 
América Latina 2021” pela Americar (Associação América Latina da 
Imprensa de Carros), apenas um mês depois de seu lançamento no 
mercado nacional. O júri da Americar, formado por 57 jornalistas 
automotivos de 12 países, destacou o design, a segurança e a tecno-
logia que o Novo Nissan Versa oferece aos consumidores desde a sua 
versão de entrada. A categoria na qual o sedã da marca japonesa foi 
escolhido engloba todos os automóveis produzidos e montados nos 
países da América Latina.

E - Empreendedorismo no Masterclass
A Marshall School of Business, da University of Southern California, em 
2021 oferecerá bolsas de estudo de até 50 mil dólares para seu programa 
de MBA Internacional, o International Business Education and Research 
MBA, para estudantes brasileiros. Interessados podem conferir uma 
prévia do curso em uma masterclass on entrepreneurship com o tema 
“Pivotar para permanecer relevante”, que ocorre virtualmente e de 
forma gratuita no próximo dia 10 (quinta-feira), à partir das 19h. Ainda 
que direcionada a profissionais e estudiosos de economia e negócios, a 
masterclass é aberta a todos os interessados e será realizada em inglês. 
Inscrições: (https://usc.zoom.us/meeting/register/tJYkfuigqD0rGNeIL-
FHhWIJi1xrz6SN8XONk).

F - Helicóptero Monomotor
A Leonardo anunciou que a Polícia Rodoviária Federal do Brasil colocará 
em serviço seis helicópteros monomotores AW119Kx. A primeira aeronave 
deverá chegar ao Brasil no início do próximo ano, com a entrega dos 
demais helicópteros ao operador prevista para ser concluída em mea-
dos de 2021. Os AW119Kxs serão operados pela Divisão de Operações 
Aéreas a partir de suas bases nas cinco Regiões do Brasil para executar 
uma série de missões, incluindo transporte, resgate, serviço médico 
de emergência, combate a incêndios, vigilância e segurança pública. 
A seleção do AW119Kx pela PRF foi feita após uma avaliação rigorosa 
das capacidades técnicas para melhor atender às necessidades do órgão 
de segurança pública. O AW119Kx é o melhor helicóptero monomotor 
da categoria atualmente disponível no mercado. Saiba mais em: (www.
leonardocompany.com).

A - Cinema Latino-Americano 
Em edição online e totalmente gratuita, o 15º Festival de Cinema 
Latino-Americano de São Paulo acontece entre os próximos dias 
9 e 16. No total, são exibidos 36 filmes, representando 15 países 
da América Latina e Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Honduras, México, Pana-
má, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. A programação destaca 
um inédito ‘Foco América Central’, com cinco títulos produzidos 
na Costa Rica, Cuba, El Salvador e Honduras. Está presente a tra-
dicional seção ‘Contemporâneos’ (com 21 filmes recentes) e uma 
‘Homenagem BrLab 10 Anos’, com longas-metragens que estive-
ram em diferentes edições desse laboratório de desenvolvimento 
de projetos. Acompanhe gratuitamente o festival no site: (www.
festlatinosp.com.br).

B - Inovação no Saneamento 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Open Spot 
ABES – Desafio de Inovação no Saneamento. Promovida pela Asso-
ciação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. A iniciativa 
objetiva apoiar e acelerar o desenvolvimento do setor de saneamento 
nos âmbitos técnico-científico, político-institucional e de gestão.  A 
chamada visa mobilizar empresas, investidores e principalmente 
empreendedores na conversão das oportunidades que o segmento 
apresenta. Os projetos podem ser inscritos pelo e-mail: (inovacao@
abes-dn.org.br). O regulamento pode ser acessado no link: (https://
bit.ly/2Vm4WCx). A premiação será de R$ 20 mil por vencedor e um 
possível teste em concessionárias e eventual financiamento pelos 
investidores que participarão do projeto.

C - Hackathon paySmart
A paySmart, uma fintech que permite que qualquer empresa se torne 
um banco digital, está promovendo a primeira edição de sua maratona 
de desenvolvimento, o Hackathon paySmart-Elo 2020, que conta com 
o apoio da Elo, empresa 100% brasileira de tecnologia de pagamentos. 
O objetivo é incentivar a criatividade e o uso inovador da plataforma 
de processamento leve por desenvolvedores, designers, estudantes, 
pesquisadores e profissionais de negócios. Os participantes precisam 
estar à frente de projetos originais em estágio inicial de desenvolvi-
mento. As inscrições vão até o dia 10 de dezembro e são gratuitas. O 
regulamento e mais informações em: (http://www.paysmart.com.br/
eventos/hackathon2020/). 

G - Trator Elétrico 
A startup YAK Tratores Elétricos acaba de receber um importante investi-
mento seed através do programa Finep Startup, vinculado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia. O aporte total no valor de R$ 1,2 milhão será usado 
na ampliação da equipe e desenvolvimento de novos produtos, entre eles 
o trator YAK 80E, que terá um módulo de operação autônomo. Os tratores 
elétricos da YAK são brasileiros, projetados e fabricados na cidade de Join-
ville. Fora o trabalho de engenharia, a empresa investe na digitalização dos 
seus produtos: todos os tratores estão conectados com a fábrica por meio 
da plataforma YAK Cloud, que faz a gestão da frota, atua no controle de 
manutenções, entre outros serviços. Saiba mais em (www.yaktractors.com).

H - Juros mais Baixos 
A ACCredito SCD chega ao mercado de crédito para micro e pequenas 
empresas com a proposta de cobrança de taxas de juros mais baixas que 
a média de mercado, com operação totalmente digital. Controlada pela 
ACSP (Associação Comercial de São Paulo), a plataforma ACCredito 
- Sociedade de Crédito Direto S.A . , é uma instituição financeira autori-
zada pelo Banco Central que, por meio do uso de Inteligência Artificial, 
oferece crédito para capital de giro. Com potencial de atender até 350 
mil empresários, cobra juros em torno de 1,62% ao mês, percentual 
bem abaixo das taxas do mercado que ficam entre 2,5% e 3% para esse 
público-alvo. O prazo de pagamento dos empréstimos é de até 24 meses, 
com até 6 meses de carência. E o limite de financiamento é de até R$ 
50 mil por cliente. Mais informações: (www.accreditodigital.com.br).

I - Cerejas Chilenas 
A fruta mais prazerosa deste verão chega ao Brasil em mais uma iniciativa 
da Associação de Exportadores de Frutas do Chile, que apresenta a sua 
campanha de promoção, que objetiva incentivar o consumo e aumentar 
a notoriedade da fruta durante toda a temporada do verão. A cereja é a 
fruta mais esperada da estação no Brasil, não somente por conta das festas 
de final de ano, mas pela versatilidade e prazer que proporciona com sua 
recrescência, doçura, saudabilidade e explosão de sabores. Quando utili-
zadas em receitas, elas combinam tanto com o preparo de doces, quanto 
de salgados, quentes ou frios, se destacando como ingrediente nobre, de 
qualidade premium e muito apreciado pelo paladar dos brasileiros.

J - Contabilidade para Graduados 
As inscrições para o processo seletivo da turma especial do curso de Ciên-
cias Contábeis para graduados, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
já está com inscrições abertas. O curso é reconhecido pelo mercado, com 
alta taxa de empregabilidade, e toda a sua estrutura didático-pedagógica 
é adaptada às normas internacionais. O corpo docente é constituído por 
doutores e mestres, com ampla experiência de mercado. Durante o período 
letivo, os alunos têm a oportunidade de dupla titulação com o Instituto 
Politécnico da Guarda, em Portugal. Para formados em Administração, 
Ciências Econômicas ou Direito, há possibilidade de conclusão do curso 
em dois anos. Mais informações: (www3.mackenzie.br/cursoEspCC/).

Empresas existem 
para cuidar das suas 

comunidades

Certa vez, me 
pediram para dar 
aula de Teoria Geral 
da Administração 
para uma turma de 
1º ano de graduação

Passado o susto do 
público, me deparei 
com um conceito 

antigo, mas atualíssimo: 
empresas existem para cui-
dar das suas comunidades. 
Produtos e serviços são 
criados - e vendidos, por 
que não? – para melhorar as 
vidas das pessoas. Estamos 
falando de empresas com 
propósito na essência! E 
empresas que pensam nas 
suas comunidades são mais 
vencedoras. 

Não é simples retórica. 
Desde a sua criação em 
1999, o Dow Jones Sus-
tainability Index (DJSI) 
tem performance melhor 
que o Indice Dow Jones 
“puro”. O DJSI é compos-
to pelas empresas líderes 
em retorno aos acionistas, 
ponderado pelos riscos 
Econômicos, Ambientais e 
Sociais. Em outras palavras, 
empresas que são ESG 
(Environmental, Social and 
Governance). 

Após quatro anos traba-
lhando no 3º setor (depois 
de 25 anos de mundo corpo-
rativo), é fácil perceber que 
muitas empresas querem, 
de coração, achar o seu 
propósito – basta vermos os 
mais de R$ 6 bilhões doados 
na pandemia. Mas, não é 
um processo fácil. Princi-
palmente para as mais an-
tigas, que já passaram por 
diversas transformações 
e ciclos. E, sim, ser uma 
empresa ESG é um novo 
começo. 

Assim como ser digital. 
Precisa estar no centro, 
ser foco. Não é fácil dar o 
primeiro passo, nem são 
rápidos os resultados. Mas 
é essencial que se faça esse 
movimento. Investidores já 
preferem empresas ESG. 
Não estamos falando só 
de reduzir a quantidade 
de impressões ou “pagar” 
pelas pegadas de CO2, ou 
dar brinquedos para alguma 
Organização Social no dia 
das Crianças e Natal. 

Estamos falando de se 
ter processos internos que 
respeitem a sociedade, 
começando pela interna, 
e gerem produtos, servi-
ços e impactos positivos. 
Ilusão? Poliana? Não. É 
realidade. A empresa pre-
cisa garantir resultados 
concretos e duradouros. 
Precisa ter controle sobre 
o investimento ambiental 
e social, assim como uma 
governança dos seus ne-
gócios e parceiros. 

As empresas não preci-
sam criar ONGs próprias. 
Podem contar com organi-
zações sérias que já fazem 
o trabalho de colocar a mão 
na massa. O quanto antes 
as empresas começarem a 
pensar nisso, mais rápido 
vão se adaptar e ganhar 
mercado. Podem até cha-
mar de “novo normal”, mas 
o fato é que não é novo, mas 
é cada vez mais normal. Em 
1999, somente 280 empre-
sas compunham o DJSI. Em 
2019, já eram 1.166.

 E, acredite: fazer bem e 
o bem fazem bem. A todos!

 
(*) - É Gerente Executivo de 

Desenvolvimento Institucional 
da Liga Solidária 

(fundada em 1923 como Liga das 
Senhoras Católicas 

de São Paulo), organização 
social sem fins lucrativos 

(www.ligasolidaria.org.br).

Luis Dix (*)

A pesquisa apresentou 
retração de 0,5 ponto 
percentual, com re-

lação a outubro, e apontou 
que 66% dos consumidores 
estão endividados. No com-
parativo anual, contudo, o 
indicador registrou aumento 
de 0,9 ponto percentual.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, destaca que 
indicadores têm mostrado 
que a recuperação da econo-
mia está mais robusta do que 
as estimativas indicavam, 
resultando, inclusive, em 
pressões inflacionárias por 
oferta e demanda. “Deve-se 
considerar, porém, que a 
proporção de consumidores 
endividados no país é eleva-
da e grande parte do crédito 
dispensado durante a pan-
demia foi concedido com 
carência nos pagamentos”, 
alerta, reforçando a necessi-
dade de seguir ampliando o 
acesso aos recursos com cus-
tos mais baixos e possibilitar 

Grande parte do crédito dispensado durante a pandemia foi 
concedido com carência nos pagamentos.
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Entrou em vigor ontem (1) nas ro-
dovias paulistas o reajuste contratual 
dos pedágios. O aumento ocorre anu-
almente no dia 1º de julho, mas neste 
ano foi postergado devido à pandemia. 
Os aumentos valem para as rodovias 
Anchieta, Imigrantes, Anhanguera, 
Bandeirantes, Presidente Castelo 
Branco, Raposo Tavares, Ayrton Sen-
na, Tamoios e Rodoanel.

Segundo a Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo (Artesp), 
o reajuste tem como base a inflação 
medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (IPCA). De maneira 
geral, o índice de aumento deve ser 
de 2,13%. Esse percentual pode variar 

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) reativou o sistema 
de bandeira tarifárias e definiu a 
bandeira vermelha patamar 2 para 
o mês de dezembro, a mais alta, 
com custo de R$ 6,243 para cada 
100 quilowatts hora consumidos. 
Em maio, em razão da pandemia, 

a Aneel havia decidido manter a 
bandeira verde acionada até 31 de 
dezembro. Entretanto, a diretoria do 
órgão avaliou que a queda no nível de 
armazenamento dos reservatórios 
das usinas hidrelétricas e a retomada 
do consumo de energia justificavam 
o aumento.

O sistema de bandeiras tarifárias 
foi criado em 2015 como forma de 
recompor os gastos extras com a 
utilização de energia de usinas ter-
melétricas, que é mais cara do que a 
de hidrelétricas. A cor da bandeira é 
impressa na conta de luz (vermelha, 
amarela ou verde) e indica o custo 

da energia em função das condições 
de geração.

Quando chove menos, por exem-
plo, os reservatórios das hidrelétri-
cas ficam mais vazios e é preciso 
acionar mais termelétricas para 
garantir o suprimento de energia 
no país (ABr).

Endividamento dos brasileiros 
retornou ao nível 

pré-pandemia em novembro
De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o número de brasileiros com dívidas 
caiu pela terceira vez consecutiva em novembro e retornou ao nível registrado em fevereiro, antes da 
pandemia do novo Coronavírus

Izis Ferreira, economista 
da CNC, chama a atenção 
para o tempo médio de atra-
so na quitação das dívidas 
das famílias inadimplentes, 
que vem aumentando desde 
junho. “Em novembro, esse 
período subiu para 62,5 
dias, o maior desde março; 
e a proporção de famílias 
endividadas com atraso 
nas quitações acima de 90 
dias vinha caindo desde 
antes do surto da Covid-19, 
mas adotou trajetória de 
crescimento a partir de 
agosto e, este mês, chegou 
a 42,9%”. Com relação aos 
tipos de dívida, o cartão 
de crédito segue como a 
principal modalidade de 
endividamento para 77,8% 
das famílias. Na sequên-
cia, aparecem os carnês 
(16,1%) e o financiamento 
de veículos (10,7%), ambas 
modalidades associadas ao 
consumo de médio e longo 
prazos (Gecom/CNC).

o alongamento de prazos de 
pagamento das dívidas.

Entre as famílias que 
recebem até dez salários 
mínimos, o percentual de 
endividamento caiu, chegan-
do a 67,4% do total – após 
ter alcançado o recorde de 
69,5%, em agosto. Entre as 
famílias com renda acima de 
dez salários, esta mesma pro-
porção se manteve estável, 
em 59,3%. O total de famílias 

com dívidas ou contas em 
atraso caiu de 26,1%, em 
outubro, para 25,7%, em 
novembro. A parcela das 
famílias que declararam não 
ter condições de pagar suas 
contas ou dívidas em atraso 
teve nova retração, passando 
de 11,9%, no mês passado, 
para 11,5%, em novembro. 
No mesmo período de 2019, 
o indicador havia alcançado 
10,2%.

Conta de luz 
fica mais cara 
em dezembro

Aumento do pedágio de rodovias paulistas entrou em vigor
Grande (Km 31 da via Anchieta) tem 
um aumento de R$0,60, passando de 
R$ 27,40 para R$ 28,00. Na região da 
Baixada Santista, a tarifa da praça de 
São Vicente (no km 280 da rodovia 
Padre Manoel da Nóbrega) continuará 
sendo de R$ 7,60. Na praça de Santos 
(km 250 da Cônego Domênico Ran-
goni) a tarifa passa de R$ 12,80 para 
R$ 13,00.

Para os pedágios de bloqueios de 
Diadema (Km 16 da Imigrantes) de 
R$ 2,00 e do Eldorado (km 20 da 
Imigrantes) de R$ 3,80, não haverá 
alteração. Já na praça do Batistini 
(Km 24 da Imigrantes), o valor passa 
de R$ 6,20 para R$ 6,40 (ABr).

dependendo do tipo de contrato e, 
também, da época em que a pista foi 
concedida.

No Sistema-Imigrantes, que liga 
a capital paulista ao litoral, o valor 
para descida da serra na praça Riacho 
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No Sistema-Imigrantes, que liga a capital 
paulista ao litoral, o valor para descida da 

serra passou de R$ 27,40 para R$ 28,00. 
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Qual o seu papel na 
construção de um futuro 

sustentável?

Estamos vivendo 
um período sem 
precedentes e que nos 
tem feito refletir sobre 
como seguir adiante 

Foi necessário se reor-
ganizar e estabelecer 
novos métodos de tra-

balho para manter os negó-
cios ativos e atrativos. Este 
momento também mostrou 
o quanto a sustentabilidade 
é importante, para o mundo 
e para as empresas. Não 
faz tanto tempo, ainda se 
discutia sobre criar uma 
área de sustentabilidade e 
como isso teria impacto nos 
negócios. Mas hoje podemos 
afirmar que a sustentabili-
dade é o próprio negócio. 

A sustentabilidade segue 
sendo uma das principais 
preocupações da socie-
dade, com consumidores 
que dão preferência por 
organizações que eviden-
ciem em suas atuações os 
pilares social, ambiental e 
o econômico. Muitas em-
presas ainda enfrentam o 
desafio de manter essas 
três frentes ativas para os 
diferentes públicos de in-
teresse das organizações, 
incluindo investidores que 
estão cada vez mais atentos 
a essa questão.

Mas como devemos nos 
preparar para seguir na 
construção de uma estraté-
gia de negócios sustentável 
e assertiva? Todas as empre-
sas estão prontas para isso? 
E se ainda não foi dado o 
primeiro passo em busca da 
sustentabilidade dentro da 
empresa, é possível come-
çar agora? A boa notícia é 
que sim. A sustentabilidade 
é uma jornada, e é preciso 
entender cada empresa e 
cada cadeia produtiva para 
buscar as melhorias inces-
santemente. 

Neste sentido, há 15 
anos, foi criada a Fundação 
Espaço ECO, instituída e 
mantida pela BASF, que 
promove o desenvolvimento 
sustentável no ambiente 
empresarial e na sociedade. 
Com uma equipe capacitada 
e especializada, a institui-
ção elabora projetos de 
consultoria personalizados 
que mensuram os impac-
tos econômicos, sociais e 
ambientais, de processos e 
produtos de uma organiza-
ção, isso tudo sob a ótica da 
sustentabilidade. E o resul-
tado desta consultoria não 
poderia ser diferente, com 
um direcionamento claro, a 
organização pode identifi-
car seus pontos sensíveis e 
como traçar uma estratégia 
para fortalecê-los. 

Atuando nos mais dife-
rentes setores e com sua 
experiência, a Fundação 
identificou as principais ten-
dências da sustentabilidade 
corporativa e quais devem 
guiar as discussões nos pró-
ximos anos. São elas: cadeia 

de valor responsável, capital 
natural, bioeconomia e eco-
nomia circular. Reafirmo a 
importância do diálogo e 
da troca de experiência e, 
celebrando os 15 anos da 
Fundação, foram realizados 
eventos abertos ao público, 
nos quais foi possível de-
bater com representantes 
de empresas, instituições, 
especialistas e formadores 
de opinião o futuro da sus-
tentabilidade corporativa e 
seus desafios. 

Vimos cases e estratégias 
e a relação com a perfor-
mance organizacional, ain-
da mais neste período que 
estamos passando, além de 
reforçar que o tema está 
“quente” dentro das com-
panhias. No meu caso, que 
estou muito envolvida com 
o assunto sustentabilidade 
no mundo corporativo, é 
muito gratificante ver isso 
de fato se tornando realida-
de. O que temos como certo 
é que a sustentabilidade 
empresarial ainda vai trazer 
novas formas de conectar os 
recursos naturais, os bens 
de capital aos bens de con-
sumo, conectando o capital 
natural com as demandas de 
mercado e criando cadeias 
de fornecimento mais res-
ponsáveis. 

Para isso, é necessário nos 
manter ativos e atuantes 
para auxiliar a todos que 
estão nessa mesma cami-
nhada a acompanhar as 
tendências e estar alinhados 
com as demandas, permitin-
do que todos tenham êxito 
e conquistas. Saliento mais 
uma vez a importância para 
que as empresas insiram a 
sustentabilidade nos seus 
negócios, aqui estamos 
falando de um número 
crescente de organizações 
de todos os portes, e que 
possam contar com a troca 
de experiências e o apoio 
de entidades como a FEE. 

Afinal, essa é uma deman-
da que está cada vez mais 
presente no nosso dia a dia, 
tanto que estudo recente do 
Pacto Global apontou que 
92% dos CEOs acreditam 
que sustentabilidade é fator 
crítico para o sucesso da 
empresa, porém, apenas 
48% estão integrando sus-
tentabilidade na operação. 
Temos um longo caminho 
a percorrer e não podemos 
desistir ou nos desviar do 
nosso objetivo. O mais im-
portante é saber que não 
estamos sozinhos e que não 
seremos bem-sucedidos 
se não compartilharmos 
experiências. Juntos, po-
demos traçar estratégias e 
até encontrar soluções que 
corroborem com o sucesso 
e benefícios de todos. 

A pergunta que faço ago-
ra é: você está preparado 
para não desistir e seguir 
adiante? 

(*) - É diretora de Relações 
Institucionais e Sustentabilidade da 
BASF América do Sul e Conselheira 

da Fundação Espaço ECO.

Cristiana Xavier de Brito (*)
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Cristovão Wanderley (*)

Meu tempo no smar-
tphone e no laptop 
aumentou conside-

ravelmente na pandemia. 
O relatório de uso do meu 
celular não nega. 

Estamos mais online do 
que nunca e esse novo jeito 
de viver revela dois lados de 
uma mesma moeda para as 
marcas. Ao mesmo tempo 
em que é um desafio, já que 
sua empresa está disputando 
a atenção do exigente con-
sumidor no digital, especial-
mente nas redes sociais, é 
uma oportunidade para fazer 
diferente, engajar e vender 
mais. É muito mais do que 
likes. Mas como fazer isso? 
Qual é o segredo do sucesso? 

A chave está em um conte-
údo rico e na experiência. E 
para produzir esse conteúdo 
rico é preciso resolver a dor, 
ou o problema do cliente. 
Nesse cenário, conhecer o 
cliente é vital. E é aqui que 
entra a tecnologia e ela pode, 
sim, ajudar sobremaneira. 
Mapear as preferências do 
cliente por meio de pesqui-
sas ou rastreando dados de 
forma anonimizada, respei-
tando a Lei Geral de Prote-

É preciso criar uma mentalidade voltada para dados. Essa 
estratégia faz todo o sentido.
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Engajar e vender no digital, 
qual o segredo do sucesso?

Responda rápido: quanto tempo você passou conectado nos últimos meses, seja trabalhando ou 
navegando nas redes sociais? Imagino que muitas e muitas horas. Aconteceu comigo

vêm da liderança. Acredito 
que a consistência de dados 
e uma relação cada vez mais 
próxima e personalizada 
entre marca e cliente serão 
a grande virada das compa-
nhias nos próximos meses. 

Somado à cultura de da-
dos, é preciso comunicar 
da forma adequada e para 
a pessoa certa. Reflita se a 
sua comunicação fala sobre 
as dores do seu cliente e 
se sua estratégia leva em 
consideração a jornada de 
experiência dele. Se sua 
resposta for sim, excelente! 
Você está no caminho certo. 
Se ficou em dúvida, repense 
agora mesmo sua estratégia. 
O digital impôs um ritmo ace-
lerado de mudanças. Levar 
meses para mudar o que não 
está dando certo pode causar 
sérios problemas ao negócio 
e até mesmo irreversíveis. 

O engajamento e as ven-
das somente vão acontecer 
se, de fato, sua empresa se 
preparar tecnologicamente 
e estruturalmente para a 
nova era do consumo.

(*) - É sócio-diretor geral da Stratlab 
Inteligência Digital, responsável por 

inovação, estudo de tendências de 
tecnologia e adoção de novas ferra-

mentas (https://stratlab.com.br/).

ção de Dados (LGPD), é o 
caminho a ser seguido. 

A cultura de dados é, por-
tanto, um diferencial impor-
tante. Mas isso não significa 
apostar todas as fichas na 
tecnologia. É preciso criar 
uma mentalidade voltada 
para dados. Se toda empresa 
é uma empresa de tecnolo-
gia, essa estratégia faz todo 
o sentido. E nessa jornada, 
ser uma companhia baseada 

em dados e algoritmos não é 
mais fator de diferenciação, 
virou regra. A tecnologia 
sem dúvidas vai ajudar, mas 
é como diz o ditado: “Uma 
andorinha só não faz verão”. 

Os dados precisam ser 
como um patrimônio da 
empresa. Essa mentalidade 
deve estar enraizada em 
todas as áreas e todas as hie-
rarquias, já que nem sempre 
as ideias mais disruptivas 

Consumidores brasileiros querem mesmo é ser bem 
atendidos. Em pesquisa realizada pela Hibou, empresa 
de monitoramento e pesquisa, que participa do GRAIN, 
um grupo de empresas independentes que objetiva trans-
formar clientes em fãs, com mais de 2.600 pessoas, em 
outubro, nota-se a grande relevância que o atendimento 
tem na hora da compra de produtos e serviços. 

Mesmo que 98% dos brasileiros busque a qualidade 
daquilo que está comprando, 94% querem mesmo é um 
bom atendimento. 79% quer preço e 81% olha para a ga-
rantia. “Apesar de serem consumidores preocupados com 
a qualidade no atendimento, apenas 11% se consideram 
totalmente satisfeitos. 39% fica muito satisfeito e 40%, 
médio satisfeito com a forma como é atendido quando 
está comprando algo. 

“Na opinião dos brasileiros, as marcas mais citadas que 
melhor atendem seus clientes são: Amazon, Magazine Lui-
za, Mercado Livre, Apple, Brastemp, Samsung, Nubank.” 
diz Ligia Mello, sócia da Hibou e responsável pela pesquisa. 
Mas afinal, o que é um bom atendimento para o brasileiro? 
Para 96,7% é o atendente ouvir o que estão falando. Para 
96,5% é o atendente explicar de maneira clara o que está 
sendo questionado, 95,8% é conhecer bem do produto ou 
serviço que está oferecendo. 

94,3% ser claro em relação às vantagens e desvantagens 
de um produto, 91,3% ter agilidade para resolver dúvidas 
e 73,3% sugestões pertinentes ao que está sendo buscado. 
“Ou seja, o brasileiro quer o básico num bom atendimento, 
e pela pesquisa, vemos que não é isso que o mercado está 
oferecendo”, diz Ligia Mello. “E quando dá errado, o pós-
venda não lida com reclamação. 6 em cada 10 brasileiros 
não acredita que as empresas não sabem como agir neste 
momento” finaliza. 

A fidelidade às marcas, segundo metade dos brasileiros 
está no bom atendimento. “Grande oportunidade para 
todos os tipos de verticais. Aprimore seu atendimento que 
a chance de recorrência é maior” explica Ligia. Para quem 
já vem pecando, a pesquisa traz outra boa notícia: para 
desistir de vez de uma marca, 53,9% passam por duas ou 
três experiências ruins - ou seja, são muitas chances - e 
33,3% após uma experiência ruim. 

52,1% dos brasileiros acreditam que não há nenhuma 
operadora de celular e internet móvel capaz de oferecer 
bom atendimento. Para 34,3% essa incapacidade é dos 

94% dos brasileiros compra um produto 
levando em conta o atendimento

provedores de tv a cabo e internet fixa. 17,5% não tem fé 
no atendimento dos planos de saúde. Mas o que espanta 
de vez o cliente? Para 72,3% dos brasileiros, uma marca 
não tem chance após grosseria de funcionário. 

Já para 61.1%, não se pode fazer negócio com quem es-
teja em sites de reclamação do consumidor. 55,4% perde a 
confiança em empresa que sai em noticiário com escândalo 
de corrupção. “Interessante prestar atenção no papel do 
funcionário. Para 52% dos brasileiros, um funcionário da 
empresa impacta totalmente a experiência de compra. O 
que isso nos mostra, como uma grande conclusão: trei-
namento é fundamental”, afirma Ligia. 

Um ponto importante levantado na pesquisa é que 
existem alguns itens pelos quais os consumidores estão 
dispostos a pagar mais para ter na sua rotina de consumo. 
18,2% pagaria um pouco mais para comprar de marcas 
responsáveis socialmente, 16% se a marca realmente 
entregasse eficiência e 12% para marcas que tornassem 
o pagamento mais fácil e rápido. “O consumidor apren-
deu a priorizar seus valores no momento da compra, com 
isso entende melhor o custo x benefício de determinadas 
compras” conclui Ligia Mello. Fonte e mais informações: 
(www.lehibou.com.br).

Filipe Monteiro (*)

Se existia uma tendência de cres-
cimento do uso da tecnologia, após 
a pandemia da Covid-19 essa prática 
se transformou em uma obrigação. 

A Transformação Digital ocorre em 
todos os segmentos e é certo que aque-
les que já vinham se preparando ou se 
adaptaram mais rápido terão grande 
vantagem competitiva nesta nova 
realidade com a qual nos deparamos. 

Nesse contexto, trazendo para a 
realidade da auditoria, duas mudan-
ças significativas já haviam ocorrido 
frente à auditoria tradicional, com 
foco em checklists e testes docu-
mentais para apontar os erros que 

ocorrem dentro dos processos em 
uma empresa. 

A primeira grande mudança foi 
adotar a auditoria baseada em riscos 
e com viés mais consultivo, buscando 
agregar valor e auxiliar as organi-
zações na melhoria de processos e 
gestão dos seus riscos para atingir 
objetivos estratégicos. A segunda 
mudança significativa foi a inserção de 
ferramentas de análise de dados para 
que a avaliação da auditoria pudesse 
abranger uma maior quantidade de in-
formações em seu universo amostral. 

A atual onda de mudança na for-
ma de executar a auditoria interna 
está na utilização de ferramentas de 
inovação como Machine Learning, 

RPA (Robotic Process Automation) 
e Process Mining, que potenciali-
zam a análise de dados em massa 
e permitem a execução de testes e 
avaliações de forma mais assertiva. 

Consequentemente, é disponibiliza-
da uma maior quantidade de tempo 
para análises qualitativas por parte 
dos auditores, que terão um papel cada 
vez mais estratégico nas organizações 
e uma atuação cirúrgica como entrega 
de valor para todos os stakeholders. 

A utilização destas ferramentas 
de inovação permitirá ao auditor 
realizar a visita a campo de forma 
exploratória para se familiarizar 
com o processo auditado e entrar 
em contato com os funcionários 

que atuam no dia a dia da atividade 
auditada. Em contrapartida, toda a 
análise crítica sobre os resultados 
disponibilizados pelas ferramentas 
de inovação pode ser realizada de 
forma remota sem prejuízo para os 
resultados. 

Outro ganho esperado com a ve-
locidade nas análises de diversos 
processos dentro da organização e 
com um universo amostral expandi-
do, é a implementação da auditoria 
contínua, gerando um enorme volu-
me de análises sobre os principais 
processos de uma organização e 
fornecendo informação sobre a 
exposição a riscos para a tomada 
de ações e decisões por parte dos 

stakeholders de maneira preventiva 
e estratégica. 

Desta forma, a função de auditoria 
interna deve harmonizar bons profis-
sionais, metodologia adequada e tec-
nologia que permita a transformação 
com base em inovação. Essa mudança 
permitirá que a função da auditoria 
interna nas empresas seja resolver 
problemas ao invés de simplesmente 
identificar onde eles estão. 

Esse é o futuro da auditoria, tornan-
do-a mais eficiente, adaptável e voltada 
à entrega de valor para as companhias. 

(*) - É gerente na ICTS Protiviti, especializada 
em soluções para gestão de riscos, 

compliance, auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.

Auditoria contínua e o uso da tecnologia no pós-Covid-19
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, horário e local: 10 de julho de 2020, às 15:00 horas, na sede do Banco, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 960 - 19º andar, Conjunto
1.902. Presença: Acionistas com direito a votos, representando mais de 2/3 do capital
votante, compondo-se, assim, quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme
se comprova por suas assinaturas lançadas no livro de presença. Mesa: Presidente:
André Kissajikian; Secretário: Milton da Silva. Convocação e Publicação: Edital de
Convocação publicado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios,
nas edições dos dias 26, 27 e 30 de junho de 2020. Ordem do Dia: (i) Eleição de novos
membros da diretoria; (ii) Alteração parcial do Estatuto Social, e, (iii) Consolidação do
Estatuto Social. Dando inicio aos trabalhos, os acionistas presentes juntamente com o
Diretor Executivo, manifestaram o pesar pelo falecimento do Dr. Antranik Kissajikian,
fundador e Diretor Superintendente do Banco, que, durante décadas, conduziu com
muita dedicação e brilhantismo os destinos desta sociedade, prestando a ele, nesta
oportunidade, as mais sinceras e justas homenagens. Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo no final sido
deliberado e aprovado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observa-
das às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: 1) - Foi aprovada a eleição dos
novos membros da diretoria, para os cargos de Diretor sem designação especial, com
mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021. (i) - Carlos de Gioia,
brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68; (ii) - Celso Coscarelli, brasileiro, divorci-
ado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.190.902-3-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.530.638-44, ambos residentes e domiciliados
nesta Capital, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerqueira
César, CEP 01418-100. Os diretores eleitos apresentaram as declarações de que não
estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem
foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da
sociedade. Estando presentes os eleitos, como novos diretores sem designação espe-
cial, os mesmos tomam posse nesta data, mediante a assinatura do Termo de Posse e
da caução prestada de acordo com as disposições estatutárias. (iii) - O cargo para
Diretor Superintendente permanecerá vago. (iv) - fica mantida a remuneração mensal da
Diretoria, a ser distribuída de comum acordo entre os Diretores. 2) - Deliberam, também,
os acionistas presentes por unanimidade, alterar a redação do ítem II, do Artigo 13, e,
letras “c”, “d” e “e” do Artigo 14, do Estatuto Social, os quais passam a vigorar com a
seguinte redação: Artigo 13 - II - Aos Diretores sem designação especial, agindo sem-
pre em conjunto, compete: a) - executar as atribuições que lhes forem cometidas em
reunião da Diretoria; b) - assinar com o Diretor Superintendente ou com o Diretor Execu-
tivo, títulos ou cautelas representativos das ações da sociedade; c) - constituir advo-
gados com poderes de cláusula “ad judicia”; d) - representar a sociedade em depoimento
pessoal, em Assembleias Gerais de Sociedade e em outros atos semelhantes. Artigo 14
- A Sociedade considerar-se-á obrigada ou exonerará terceiros de responsabilidade para
com ela; a) - pela assinatura isolada do Diretor Superintendente; b) - pela assinatura
isolada do Diretor Executivo; c) - pela assinatura conjunta de dois Diretores sem desig-
nação especial; d) - pela assinatura de qualquer um dos Diretores sem designação es-
pecial em conjunto com a assinatura de um procurador, constituído para representar a
sociedade, desde que assim previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo
com a extensão dos poderes nele contidos; e) - pela assinatura isolada de um procu-
rador, com expressos poderes, constituído de conformidade com o artigo 13 deste
Estatuto. 3) - Em prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que se
encontrava sobre a mesa, correspondência na qual está relatado circunstancialmente
o problema cadastral do acionista Alberto Jakson Byngton Jr, em virtude de seu
CPF/MF ter sido cancelado, ficando esta sociedade impossibilitada de entrar em contato
com o referido acionista para atualização de seu cadastro. Sendo assim, o Sr. Presiden-
te propõe que seja resgatada e extinta a única ação de titularidade do citado acionista,
sem redução do capital social, reduzindo-se apenas a quantidade de ações representa-
tivas do capital social, permanecendo o valor do resgate, em conta na sociedade, à
disposição do citado acionista. Em consequência da extinção da ação decorrente do
resgate, os acionistas presentes, aprovaram por unanimidade, sem abstenções ou
votos contrários, a alteração do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia,
que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 4º - O Capital Social é de
R$18.999.500,00 (dezoito milhões, novecentos e noventa e nove mil e quinhentos
reais) dividido em 303.403 (trezentos e três mil e quatrocentos e três) ações ordiná-
rias, todas nominativas, sem valor nominal. 4) - Decidem por fim, os acionistas pre-
sentes por unanimidade, consolidar o Estatuto Social com as alterações acima delibe-
radas, sendo que o seu inteiro teor, após lido e conferido, é transcrito como anexo à
presente ata, dela fazendo parte integrante. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém se manifestou, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, após reaber-
ta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada, dando o Sr. Presiden-
te por encerrada a Assembleia. São Paulo, 10 de julho de 2020. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Milton da Silva - Secretário. Acionistas: AK 15 - Empreendimentos
e Participações Ltda., representada por seu procurador, Milton da Silva, André
Kissajikian; Suely Kissajikian da Silveira e Vanda Kissajikian Mordjikian. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio André Kissajikian - Presidente da Mesa.
Milton da Silva - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 477.182/20-3, em
11/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação da
Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 10 de Julho de 2020.

Data, horário e local: 05 de agosto de 2020, às 14:00 horas, na sede do Banco, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 960 - 19º andar,
Conjunto 1.902. Presença: Acionistas com direito a votos, representando mais de 2/3 do
capital votante, compondo-se, assim, quórum legal para a instalação da Assembleia,
conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no livro de presença. Mesa:
Presidente: André Kissajikian. Secretário: Milton da Silva. Convocação e Publicação:
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Empresarial, nas edições dos dias 24,
25 e 28 de julho de 2020 e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos dias 24, 25
a 27 e 28 de julho de 2020. Ordem do Dia:- Rerratificação da Assembleia Geral Extra-
ordinária, realizada em 10 de julho de 2020, a fim de tornar sem efeito o termo de posse
dos diretores eleitos na própria assembleia. 1) Dando início aos trabalhos, o Sr. Presi-
dente informou que esta Assembleia Geral foi convocada, tendo em vista a necessidade
de atender solicitação do Banco Central do Brasil manifestada através do BC Correio,
Número 120058548, a qual pleiteia a realização de nova assembleia geral de
rerratificação daquela realizada em 10 de julho de 2020. 2) - Posta a matéria em discus-
são, ficou deliberado e aprovado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos
e observadas às abstenções legais o seguinte: Deliberações: i) - Foi aprovado, sem
qualquer ressalva, a rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária do Banco,
realizada em 10 de julho de 2020, para constar que o termo de posse dos diretores
eleitos na própria Assembleia, fica sem qualquer efeito, uma vez que a posse
dos eleitos depende de homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil.
ii) Ficam, neste ato, ratificadas integralmente às demais deliberações aprovadas na
referida Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2020. Encerra-
mento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, determinou o Sr.
Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os
presentes e assinada, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo,
05 de agosto de 2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Milton da Silva - Secre-
tário. Acionistas: AK 15 - Empreendimentos e Participações Ltda., representada por
seu procurador, Milton da Silva; André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e
Suely Kissajikian da Silveira. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Milton da Silva
- Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 477.183/20-7, em 11/11/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74

NIRE 35.300.503.520
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 21 de novembro de 2019

CERTIDÃO - JUCESP nº 647.660/19-2 em 20/12/2019, 
Gisela Simiema Ceschin  - Secretária Geral.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74

NIRE 35.300.503.520
Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 5 de dezembro de 2019
CERTIDÃO - JUCESP nº 647.647/19-9 em 20/12/2019, 
Gisela Simiema Ceschin  - Secretária Geral.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 

NIRE 35.300.503.520
Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 12 de dezembro de 2019
CERTIDÃO - JUCESP nº 30.809/20-4 em 10/01/2020, 
Gisela Simiema Ceschin  - Secretária Geral.

Valdez Monterazo (*)

Todos eles são técni-
cos, artistas de suas 
respectivas artes ou 

profissões. Nesse sentido, 
a grande pergunta que fica 
para donos de empresa é: 
ser um excelente artista, ou 
técnico, garante sucesso nos 
negócios?

Como você pode imaginar, 
com certeza não. Mesmo 
sendo imprescindível uma 
empresa ter uma excelente 
qualidade de entrega de ser-
viços e produtos, só isso não 
garante sucesso, existem 
várias outras competências 
que um empresário deve de-
senvolver. Na verdade, focar 
somente na visão técnica, ou 
seja, a parte operacional da 
empresa e esquecer outros 
fatores importantes que 
veremos a seguir, é uma 
das principais causas da 
mortalidade e estagnação de 
empresas dos mais variados 
segmentos.

O que quero dizer é que 
existem competências e ati-
vidades muito específicas a 
serem feitas e desenvolvidas 
quando se tem uma empresa. 
Na maioria das vezes, ou o 
empresário não sabe quais 
são, ou não cumpre o seu 
papel por qualquer outra 
razão. Dito isso, qual o real 
papel do empresário? Para 
responder, vou introduzir os 
três principais papéis que o 
dono de empresa exerce ou 
deveria exercer.
 1) O Técnico ou Artista 

- Usar a visão do técni-

Existem atividades específicas a serem feitas e desenvolvidas 
quando se tem uma empresa. 
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A preocupação em garantir uma aposentadoria 
mais confortável e tranquila financeiramente, sem 
depender somente do INSS, tem levado muitas pes-
soas a optarem por investimentos em previdência 
privada. Além dessa aplicação oferecer rentabili-
dade no longo prazo, é possível encontrar outras 
vantagens dependendo da modalidade escolhida 
pelo investidor.

De acordo com Paulo Saad, assessor de investi-
mentos da WFlow – escritório Private especializado 
em Assessoria Financeira e Patrimonial credenciado 
à XP Investimentos –antes de investir em previdên-
cia privada, é necessário escolher a modalidade, o 
tipo de tributação e o fundo. “Existem dois tipos de 
modalidade, sendo o PGBL indicado para quem faz 
a declaração anual do Imposto de Renda no modelo 
completo e deseja contribuir com até 12% da sua 
renda, e o VGBL indicado para quem faz a declaração 
no modelo simplificado”.

O investidor tem a opção de escolher entre duas 
formas de tributação, a progressiva ou a regressiva. 
Na progressiva, o IR recolhido no resgate será de 15% 
como forma de antecipação do imposto, podendo 
ter ainda um ajuste do valor sobre a diferença não 
paga até o limite de 27,5%. Na regressiva, o IR será 
cobrado de acordo com o tempo de permanência da 
aplicação, quanto maior o período menor o imposto.

Como os planos de previdência privada possuem 
uma tributação diferenciada, os benefícios fiscais 
podem ser uma das vantagens desse tipo de in-
vestimento, como é o caso do plano PGBL. “Na 
modalidade PGBL, por exemplo, o investidor que 
contribuir para um plano de previdência privada até 
dezembro, pode deduzir uma parte do valor investido 
da base de cálculo do Imposto de Renda. Porém, o 
desconto tem um limite de 12% dos rendimentos e 

Os benefícios fiscais podem ser uma das vantagens 
desse tipo de investimento.
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Foi identificado, pela 
Receita Federal, um 
aumento significati-

vo na demanda por serviços 
relacionados à regulariza-
ção de CPF, o que culminou 
com o lançamento em seu 
site de uma nova seção 
chamada Meu CPF.

A referida seção pretende 
reunir os principais servi-
ços e orientações voltadas 
à regularização do cadastro, 
simplificando a interação 
dos cidadãos com a  Receita 
Federal e esclarecendo de 
forma visual as principais 
dúvidas sobre o assunto, 
trazendo inclusive um 
infográfico com as princi-
pais situações irregulares 
do CPF, informando o que 

deve ser realizado para a 
respectiva regularização. 
Nas situações mais comuns, 
sequer há necessidade de 
sair de casa.

O CPF poderá ser atu-
alizado pelo cidadão pela 
internet e, caso haja ne-
cessidade de apresentar 
seus documentos de iden-
tificação, esses poderão 
ser enviados  por e-mail à 
Receita Federal, anexando, 
também, uma selfie sua 
segurando o documento, 
para comprovar sua legiti-
midade.

Eduardo Moisés

Problemas com seu 
CPF? Saiba o que 

fazer.
A diferença entre 

o artista e o empresário
Em primeiro lugar, deixe-me esclarecer: quando se fala em artista no mundo dos negócios, se fala no 
profissional ou técnico que tem determinado conhecimento específico ou habilidade. Isto é, o engenheiro, 
o contador, o advogado, o dentista etc

tempo? No papel do técnico 
ou artista? Sente-se sobre-
carregado pela operação?  
Está no papel de gestor? Vem 
cuidando dos indicadores e 
da equipe? Ou está no papel 
de empresário? Já tem pla-
nejado o futuro da empresa?

Muitos donos de empresa 
ficam assustados ao perce-
ber que gastam sua energia 
em atividades erradas e 
negligenciam aspectos im-
portantes do negócio. Caso 
você se identifique, saiba que 
sempre há tempo de fazer 
mudanças significativas para 
colher melhores frutos. O pa-
pel de um coach de negócios 
é exatamente o de assessorar 
e desenvolver os donos de 
empresa para que possam 
assumir e exercer os papéis 
de Gestor e Empresário com 
excelência, isso de forma 
sistemática e embasada nos 
mais consagrados conceitos 
e metodologias de gestão.

Espero que esse conhe-
cimento tenha contribuído 
para que você possa expan-
dir sua visão empresarial. 
Ao exercer com maestria 
o papel de gestor e empre-
sário, você poderá planejar 
e tomar ótimas decisões, 
para desfrutar de maiores 
e melhores resultados nos 
negócios, além de uma jor-
nada profissional muito mais 
próspera e significativa.

 
(*) - É associado sênior na Sociedade 
Brasileira de Coaching, especializado 

em negócios, liderança e psicologia 
positiva. Promove resultados em 

diversos segmentos de pequenas 
e médias empresas (https://

valdezmonterazo.com.br/).

co significa garantir a 
excelência na entrega 
do produto ou serviço. 
Em muitas empresas o 
dono precisa, literal-
mente, pôr as mãos à 
obra.

 2) O Gestor - Em resumo, 
o gestor é a figura que 
cuida de dois aspectos 
importantíssimos: o 
time e os indicadores. 
Usar o papel do ges-
tor significa motivar e 
desenvolver a equipe, 
além de acompanhar 
os principais indica-
dores e índices do 
negócio, tais como: 
Indicadores de vendas, 
financeiros e de fluxo 
e caixa, evolução de 
projetos etc.

 3) O Empresário - O em-
presário tem o papel 
de cuidar de fatores 
externos à empresa, 
como seu posiciona-
mento frente aos clien-

tes e concorrentes, 
além de olhar para 
o futuro e a perpe-
tuidade do negócio. 
Muitas vezes, donos 
de empresas estão 
presos em atividades 
relacionadas ao papel 
do técnico ou artista, 
ficam tão sobrecarre-
gados com essas ati-
vidades operacionais 
que não conseguem 
mais exercer o papel 
de gestor ou de dono 
de seu próprio negócio. 

O resultado disso todos nós 
já conhecemos: um número 
avassalador de empresas en-
dividadas ou quebradas, sem 
falar na própria qualidade e 
estilo de vida do dono, que 
fica em segundo plano.

Frente ao que foi exposto, 
convido você a responder 
a si mesmo os seguintes 
questionamentos: onde está 
o seu foco na maior parte do 

Vale a pena investir em Previdência privada?

o investidor precisa ter efetuado contribuições para 
o INSS”, ressalta Saad.

Na hora de escolher a aplicação, é importante levar 
em consideração o perfil de investidor, os objetivos 
para o futuro e estar atento às taxas que podem ser 
cobradas dependendo da corretora de investimentos. 
Com a variedade de fundos disponíveis, ter o auxílio 
de uma assessoria especializada pode contribuir 
durante esse processo.

Fonte e mais informações: (www.wflowinvest.
com.br).
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Emerson Douglas Ferreira (*) 

Os sistemas de gestão empresarial (ERP) têm o ob-
jetivo principal de gerenciar as variáveis do fluxo 
financeiro e de gestão. Adotá-los é fundamental, 

já que controlando processos e integrando setores é pos-
sível aumentar a produtividade das equipes e otimizar os 
resultados dos negócios.

 
Entretanto, em decorrência do alto grau de compe-

titividade e das variáveis mercadológicas que ocorrem 
cada vez mais rápido, implantar somente um sistema de 
gestão é insuficiente para suportar as melhores ou mais 
assertivas decisões. É necessário contar com rapidez e 
proatividade, prevendo ações futuras, protegendo-se de 
ameaças e identificando oportunidades.

 
As decisões gerenciais são classificadas como estratégi-

cas, táticas ou operacionais e costumam ter implicações 
de curto prazo, mas também podem ser projetadas para 
prazos maiores. Portanto, são escolhas tomadas no nível 
superior da gestão, que influenciam em toda ou em uma 
parte importante da organização e contribuem para alcan-
çar objetivos comuns, envolvendo grandes mudanças de 
práticas e procedimentos. Nesse nível, o conhecimento 
deve ser composto de informações e análises e a tomada 
de decisão é baseada em inteligência.

 
Já as táticas costumam ser tomadas no nível médio de 

gestão e estão relacionadas à implementação das decisões 
estratégicas. São direcionadas para o desenvolvimento, 
estruturando fluxos de trabalho, estabelecendo canais 
de distribuição e aquisição de recursos. Neste nível, a 
informação deve ser obtida por meio da combinação de 
dados com o contexto. Os dados são organizados em 
gráficos e planilhas, oferecendo subsídio significativo às 
tomadas de decisão.

 

Tomada de decisão nada mais é do que um processo cognitivo, que resulta em uma ou mais escolhas entre várias 
alternativas. Para os gestores e profissionais de todas as áreas, tomar decisões é um desafio diário e fazer 

isso sem base em dados e fatos concretos, pode ser extremamente prejudicial para os negócios.

Freepik

equipes, favorecendo processos decisórios capazes de 
definir ou alterar o rumo dos negócios.

 
É essencial também que você obtenha as informações 

apropriadas, entregando conhecimento para as pessoas 
certas, da forma certa e no tempo certo. Além disso, inse-
ridas em um cenário cada vez mais desafiador, é possível 
afirmar que as melhores práticas de gestão se baseiam em 
um único ecossistema de capacidades e conhecimentos 
cognitivos.

 
Essas informações, armazenadas de forma segura  e com 

ferramentas de análise, auxiliam gestores a descobrir insi-
ghts que melhoram os processos de negócios e ideias que 
conduzem a melhores resultados. Para que as informações 
apropriadas sejam entregues com conhecimento para as 
pessoas certas, da forma certa e no tempo certo, esse 
ecossistema precisa se basear em mobilidade e agilidade, 
produtividade, facilidade de visualização para uma rápida 
interpretação, segurança e confiabilidade.

 
Avalie a perspectiva do negócio do ponto de vista de in-

dicadores reais x planejados. Para isso, utilize uma solução 
de planejamento integrado para promover a colaboração 
em toda a empresa e ajudar a manter a agilidade dos ne-
gócios com uma gestão eficiente. Ela precisa ser aderente 
a todas as áreas, incluindo gerenciadores financeiros, de 
vendas e de pessoas. Contudo, necessita também gerar 
insights automáticos a partir de dados, aumentando a 
capacidade de tomada de decisão do usuário frente às 
rápidas mudanças de mercado.

 
Preveja tendências e planeje-se de forma mais eficaz para 

o futuro, já que, se os seus indicadores estiverem disponí-
veis em um dashboard segmentado, com informações de 
diversas áreas da empresa é possível ter vários tipos de 
controle, cruzamentos de dados e gerenciamentos automá-
ticos a partir de metas que o usuário mesmo pode definir. 
Também é importante analisar dados e criar modelos para 
prever resultados futuros, evitando riscos financeiros por 
meio de projeções de cenários que apoiam os gestores 
com informações preditivas antes mesmo do fato ocorrer.

 
Transformar a área de tecnologia da informação em 

gestora de dados é outro método relevante. A aprovação 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no 
Brasil trouxe às empresas desafios de gestão do conhe-
cimento que vão além do tradicional departamento de 
tecnologia da informação. Para se adequar à legislação 
que passou a vigorar a partir de 18 de setembro de 2020, 
é necessário estruturar uma cultura organizacional de 
segurança da informação, que deve incluir práticas de 
gestão de dados amparadas por um departamento de TI 
atualizado e estratégico.

 
Em muitas empresas, as decisões ainda são tomadas 

com base na intuição ou na experiência pessoal de cada 
gestor. É importante ressaltar que, ainda que importantes, 
opiniões e impressões podem ser desastrosas se usadas 
como base para processos de tomada de decisão.

 
(*) - É especialista em consultoria de planejamento, inteligência de negócio e 

soluções que auxiliam executivos na tomada de decisão desde 1995, e fundador 
da Meeting Strategic Solutions (www.meeting.com.br).
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E, as operacionais estão relacionadas ao dia-a-dia das 
empresas e normalmente têm implicações de curto prazo. 
Precisam estar baseadas em informações claras e racio-
nais. Neste nível, as informações são básicas e obtidas 
por meio de dados.

 
Independente do nível da gestão em que a decisão 

estiver inserida, optar pelas melhores alternativas é uma 
prioridade organizacional. Com isso, é importante conhecer 
métodos que auxiliem na escolha das ferramentas mais 
adequadas para suportar os processos decisórios na era 
do Big Data. A primeira é utilizar soluções de inteligência 
de negócios desenvolvidas com tecnologia cognitiva e 
inteligência artificial. 

As soluções de inteligência de negócios (Business Intelli-
gence), desenvolvidas com tecnologia cognitiva e inteligên-
cia artificial são impulsionadas por poderosos mecanismos 
de análise, combinados com recursos de processamento de 
linguagem natural, que tornam o mecanismo de negócios 
personalizável e fácil de aprender, beneficiando gestores 
com descobertas de insights, previsão e visualização de 
resultados, criação de relatórios e colaboração com outras 

A IMPORTÂNCIA DA TOMADA DE 
DECISÃO NAS ORGANIZAÇÕES

UMA OU MAIS ESCOLHAS ENTRE VÁRIAS ALTERNATIVAS



O ordenamento 
conservador do caos 

revolucionário

A Revolução 
Francesa de 
1789 provocou 
uma das maiores 
transformações da 
História

A modernidade não 
nasceu naquele ano, 
mas 1789 acertou o 

coração de uma tradição. 
Expandia-se, naquele acon-
tecimento, diversos concei-
tos talhados a posteriori. 
Iluminismo, Modernidade, 
Revolução, Contemporanei-
dade, entre outros. Ao final 
daquele processo, uma ex-
pansão napoleônica varreu o 
mundo europeu e americano. 

O conceito de América La-
tina, os nacionalismos mundo 
afora e o Estado Nação foram 
desenhados por meio do ex-
pansionismo revolucionário 
napoleônico. Nascia ali o es-
pírito dialético hegeliano e a 
própria dimensão de um novo 
espaço/tempo. Com a queda 
de Napoleão Bonaparte, a 
Restauração conservadora 
na Europa estabeleceu uma 
Santa Aliança. Restaurar para 
conservar. Restaurar para 
preservar. Restaurar para 
também avançar. 

Embora as forças liberais, 
socialistas e anarquistas im-
puseram diversas pressões 
aos reestabelecidos Impérios 
Absolutistas, foi o naciona-
lismo quem empreendeu a 
queda decisiva do Antigo 
Regime, com o tiro fatal da 
Primeira Guerra Mundial. 
Tal movimento dialético da 
modernidade viria se cons-
tituir ao longo dos séculos 
vindouros. 

Maio de 1968, impulsor de 
diversas correntes libertá-
rias, das religiões às pautas 
indentitárias, contribuiu 
como aporte cultural ao ne-
oliberalismo dos anos 1970-
1980. Não é contraditório, 
portanto, que é na ideia de 

mercado, e não em países 
socialistas, que as pautas 
identitárias vem ganhando 
relevo e estatura. 

Após a Crise de 2008, 
desiludidos foram aqueles 
que, como Marx na França, 
em 1848, aguardavam uma 
nova redenção a partir das 
ruas brasileiras (Vem pra rua, 
em 2013), chilenas (Movi-
mento Estudantil de 2011), 
estadunidenses (Occupy), 
tunisianas, egípcias e sírias 
(Primavera Árabe), hon-
conguesas (Revolução dos 
Guarda-chuvas), espanholas 
(Movimento 15M) e france-
sas (Coletes-Amarelos). 

Apesar do espírito liber-
tador desses movimentos, 
a redenção não adveio com 
a revolução. Os redentores, 
novamente, vieram da Res-
tauração. ‘Make America 
Great Again’, Xi Jinping e 
o comunismo defensor do 
livre mercado, o neoczarismo 
russo de Putin, a autonomia 
inglesa perante a Europa no 
Brexit, o Brasil acima de tudo 
com Deus acima de todos, a 
manutenção das forças tra-
dicionais nos países árabes. 

O caldo revolucionário, 
novamente, foi temperado, 
cozido e servido pelos conser-
vadores. Isso não quer dizer 
que os ecos revolucionários 
desapareceram. As lutas 
pelas igualdades, liberdades 
e fraternidades permanecem 
em constante movimento. 

Mas que fique claro mais 
uma vez: após toda explosão 
caótica do espírito revolucio-
nário, um sistema, um reor-
denamento social impôs-se 
sob a forma de restauração e 
conservação. O nome para tal 
processo não é reação, mas 
sim, reforma. 

(*) - Doutor em História, é professor 
do Instituto Presbiteriano Mackenzie, 

membro do Grupo de Estudos e 
Pesquisas Psicossociais sobre 

o desenvolvimento humano 
(Mackenzie/Brasília) 

e Intelectuais e Política 
nas Américas (Unesp/Franca). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 

Seja falando em público, fazendo 
apresentações, participando de 
reuniões ou até mesmo escre-

vendo um e-mail, existem técnicas e 
maneiras de se comunicar de forma 
mais estratégica, de acordo com as 
necessidades que cada profissão 
exige. 

Segundo Vívian Cristina Rio Stella, 
doutora em Linguística pela Unicamp e 
autora do livro “Comunicação Eficien-
te” publicado pela Editora Aberje, as 
pessoas acreditam que se comunicar 
bem é falar corretamente a gramática, 
mas isso é um mito. “Eu procuro tra-
balhar a estratégia de comunicação, a 
abordagem do tema e o storytelling, 
como construir histórias que façam 
sentido”, explica. 

 
A partir dos 3Ps da comunicação, 

planejamento, prática e presença, a 
especialista oferece um curso vol-
tado para profissionais que buscam 
uma oratória mais estratégica em 
seus cargos. A proposta é adequar 
a comunicação falada ou escrita aos 
contextos dos participantes, enfati-
zando a escuta, a preparação, a con-
fiança e a autenticidade do orador, 
aspectos que contribuem para que 
a mensagem seja melhor recebida e 
entendida. “Eu falo muito de Aristó-
teles, porque ele é o pai da oratória. 
Ele vai dizer exatamente quais são 
os pilares de uma boa argumentação 
e comunicação”, destaca. 

A linguista cita os três pilares da 
retórica do filósofo grego: Ethos, que 
se relaciona com a ética, o caráter 
moral de quem está comunicando e 
a importância de se construir uma 
reputação antes da fala; Logos, que 
está associado aos elementos do ra-
ciocínio lógico para sustentar uma 
informação; e Pathos, a habilidade de 
provocar emoções e sentimentos no 
público, ligado ao storytelling. Em cada 
P da comunicação, Vivian descreve 
algumas dicas:

 
 1) P de Planejamento: A primeira 

dica é planejar em analógico. 
Muita gente abre um Power-

A preparação, a confiança e a autenticidade do orador contribuem para que a 
mensagem seja melhor entendida.
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Dicas de oratória com base 
nos 3Ps da comunicação

A comunicação é uma habilidade essencial que está cada vez mais requisitada em qualquer área profissional

Point, faz um monte de slides e 
escolhe letra, fonte e cor, mas 
não pensa qual mensagem quer 
passar para as pessoas, qual é o 
objetivo da comunicação e para 
quem ela será feita. “Parece óbvio 
dizer isso, mas é um erro fatal, 
não só em apresentação, mas 
em e-mails e outras formas de 
comunicação”. De acordo com a 
linguista, planejar em analógico 
significa pegar vários post-its, 
distribuir as ideias e depois pen-
sar quais daquelas ideias servem 
para a platéia. “Gosto de fazer 
uma árvore de post-its com as 
ideias principais e as outras que 
sustentam”, exemplifica. 

 2) P de Prática: Antes de criar 
uma apresentação ou qualquer 
outra comunicação, é preciso 
refletir sobre as partes, o rotei-
ro. “Muita gente não pensa na 
abordagem, ou seja, como vai 
começar a palestra? ‘Bom dia, 
meu nome é Vivian’ ou ‘Oi, vim 
falar do tema tal’”, ressalta. Vivi 
diz que existem técnicas para 
começar com impacto, como 
deixar a mensagem já em desta-
que no começo, contextualizar 
as informações, estabelecer uma 
conexão com a platéia e não usar 
piadinhas (como muita gente 
costuma fazer). Depois vem o 
desenvolvimento das ideias (me-
táforas, recursos visuais) e, por 

fim, a conclusão com o resumo 
da informação principal.

 3) P de Presença: “Postura, 
gesticulação, muita gente tem 
dúvidas quanto a isso. O gesto é 
a janela do pensamento, então 
está liberado, tem a ver como 
você processa o seu pensamen-
to. O que não pode? Excesso de 
gestos”, resume. A especialista 
comenta que no modo online o 
cenário é mais restrito, então é 
importante ser mais contido. Já 
no ao vivo existe mais espaço, 
mais cenário para ser explorado. 
Ao mesmo tempo, o P de pre-
sença tem que estar atrelado à 
identidade do orador, que traz a 
ideia da autenticidade. “É muito 
importante ser condizente com a 
sua postura. As vestimentas, por 
exemplo, devem dizer quem você 
é: se é mais sério, mais divertido, 
empoderado”. 

Com base nos 3Ps da comunicação, 
novas perspectivas podem ser ana-
lisadas e levadas em consideração, 
contribuindo para qualquer tipo de 
profissão. “E o curioso é que formamos 
uma imagem sobre o outro em poucos 
segundos de conversa. Claro que, com 
o tempo, podemos confirmar ou não 
essa primeira impressão, a depender 
das estratégias verbais e não verbais”, 
finaliza.  Fonte e mais informações: 
(www.vrsacademy.com.br).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 02 de dezembro de 20208

 

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:

FABIO JUNIOR FIGUEIREDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão líder de loja, nas-
cido em Vicência, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/13.FLS.27-VICÊNCIA/PE), Vicência, 
PE no dia nove de setembro de mil novecentos e oitenta e um (09/09/1981), residente e 
domiciliado Rua Bento dos Reis, 126, bloco A, apartamento 32, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Ornilo da Silva e de Josefa Rita 
Nascimento Figueiredo. FABIANA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de cai-
xa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/12.FLS.28-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e nove (24/03/1979), residente e 
domiciliada Rua Bento dos Reis, 126, bloco A, apartamento 32, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marinalva da Silva Souza.

FELIPE VITOR SALLES, estado civil solteiro, profissão administrador, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/104.FLS.061V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e oito (15/03/1988), residente e domiciliado Rua Lagoa 
do Campelo, 52, apartamento 175-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dionisio 
de Moraes Salles e de Rosa Maria Vitor Salles. FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ, 
estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/089.FLS.253 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil 
novecentos e noventa e três (10/11/1993), residente e domiciliada Rua Lagoa do Cam-
pelo, 52, apartamento 175-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adão Aparecido da 
Cruz e de Claudia Maria de Oliveira da Cruz.

JOÃO ALVES DE SALES JÚNIOR, estado civil divorciado, profissão repositor, nas-
cido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia quinze de setembro de 
mil novecentos e setenta e nove (15/09/1979), residente e domiciliado Rua Antônio 
Gandini, 799, apartamento 51-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves de 
Sales e de Neusa Aparecida Alves de Souza. SANDRA APARECIDA PIRES, estado 
civil solteira, profissão caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/215.FLS.213V-
SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e setenta 
e cinco (15/01/1975), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 799, apartamento 
51-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdivino Jose Pires e de Vera Lucia Pires.

DAVID DE JESUS BARBOSA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/266.FLS.212-1º SUBDISTRITO DE SANTO AN-
DRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(22/08/1988), residente e domiciliado Rua Luís Fiorotti, 594, Olímpico, São Caetano do Sul, 
neste Estado, São Caetano do Sul, SP, filho de David de Jesus Barbosa e de Leonilce Tor-
ssoni Barbosa. TAINÁ DE BRITO SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/247.FLS.252 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e seis (19/04/1996), residente 
e domiciliada Rua Mandaçaia, 354, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Carlos dos Santos e de Marcia Cristina De Brito.

ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão sol-
dador, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de dezembro de 
mil novecentos e setenta e um (12/12/1971), residente e domiciliado Rua Edmundo 
de Paula Coelho, 442, casa 04, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Arthur Pereira dos Santos e de Jacyra Pereira dos Santos. MARIA JOSÉ VIEIRA DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Umbauba, Estado 
de Sergipe, Umbauba, SE no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e setenta 
(23/11/1970), residente e domiciliada Rua Floco de Neve, 169, casa 01, Parque Gua-
rani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Salviano dos Santos e de Maria Vieira Dias.

EVERTON MARCELINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/74.FLS.08V-FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia seis de março de mil novecentos e noventa e 
seis (06/03/1996), residente e domiciliado Rua Mário Antunes Maciel Ramos, 163, Cidade 
Kemel, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Moreira dos Santos e de Flavia Cristi-
na Marcelino dos Santos. JAKELINE BARBOSA SOUSA, estado civil solteira, profissão au-
xiliar de escritório, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/245.FLS.76V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (11/02/1996), 
residente e domiciliada Rua Noventa e Sete, 545, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Francisco Coutinho de Sousa e de Valdete Barbosa da Costa.

PATRICIO SANTOS AMORIM, estado civil solteiro, profissão instalador, nascido em 
Simões Filho, Estado da Bahia (CN:LV.A/067.FLS.152-SIMÕES FILHO/BA), Simões 
Filho, BA no dia cinco de março de mil novecentos e noventa e quatro (05/03/1994), 
residente e domiciliado Rua Imbacal, 629, casa 06, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Patricia Santos Amorim. BEATRIZ DE PAULA LOPES 
DE CAMPOS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/353.FLS.219 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de 
mil novecentos e noventa e nove (29/07/1999), residente e domiciliada Rua Nossa Se-
nhora das Candeias, 701, casa 01, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Octavio Lopes de Campos Filho e de Vanessa Cristina Silva De Paula.

RODRIGO DE SOUZA SANTANA, estado civil solteiro, profissão técnico de áudio, nas-
cido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/210.FLS.80V-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta 
e cinco (29/08/1985), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1479, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson de Santana e de Romilda Alves 
de Souza Santana. SIMONE CARDOSO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de departamento pessoal, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
seis de junho de mil novecentos e oitenta e nove (06/06/1989), residente e domiciliada 
Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1479, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Natanael Jose da Silva e de Tania Aparecida Cardoso da Silva.

WILLIAM DOS SANTOS PESSOA, estado civil divorciado, profissão técnico em ra-
diologia, nascido em Bom Conselho, Estado de Pernambuco, Bom Conselho, PE no 
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta (24/11/1980), residente e 
domiciliado Rua Praia de Torres, 44, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Wilson Rodrigues Pessoa e de Maria Lindarci dos Santos Pessoa. DÉBO-
RA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida 
em Inhambupe, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.153 INHAMBUPE/BA), Inhambupe, 
BA no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (22/02/1992), 
residente e domiciliada Rua Praia de Torres, 44, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Barbosa da Silva e de Maria José da Silva.

RENATO CAMPAGNOLI LIMA, estado civil viúvo, profissão funcionário público, nasci-
do em Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais, Monte Santo de Minas, MG no 
dia doze de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e um (12/02/1951), residente e do-
miciliado Rua São Félix do Piauí, 360, apartamento 84-F, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Licurgo Garcia Lima e de Nair Campagnoli Lima. MÁRCIA DE 
MELLO SAMPAIO, estado civil divorciada, profissão funcionária pública, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de maio de mil novecentos e sessenta e 
quatro (12/05/1964), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 360, apartamento 
84-F, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fidelis Ferreira Sampaio e 
de Daguimar de Mello Sampaio.

REGINALDO ESTEVES CANABRAVA, estado civil viúvo, profissão assistente de lo-
gística, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho 
de mil novecentos e setenta e oito (29/07/1978), residente e domiciliado Rua Carlos 
Gilberto Campaglia, 115, Parque Residencial D'Abril, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de Gilmar Rosa Canabrava e de Isaura Izildinha Esteves Canabrava. MÁRCIA SUELY 
BARBOSA DE SÁ, estado civil divorciada, profissão supervisora de atendimento, nasci-
da em Pombal, Estado da Paraíba, Pombal, PB no dia nove de junho de mil novecentos 
e setenta e sete (09/06/1977), residente e domiciliada Avenida das Alamandas, 807, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Moyses 
Martins de Sá e de Irene Barbosa de Sá.

BRUNO NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/207.FLS.073-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de julho de mil novecentos e noventa e quatro (23/07/1994), residente e domiciliado 
Rua Nova Petrópolis, 416, casa 06, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Marcio Nunes da Silva e de Claudia Aparecida dos Santos. VANESSA PRATES 
MACUCHAPI, estado civil solteira, profissão analista de pessoal, nascida no Subdistrito 
Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.295-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (18/08/1989), residente e domiciliada Rua 
Nova Petrópolis, 416, casa 06, Vila Campanela, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Feliciano Macuchapi Tarqui e de Tergina da Rocha Prates.

FELIPE GOMES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão professor, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (01/11/1982), residente e domiciliado Rua Francisco da Cunha, 513, casa 
02, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Silvino dos Santos e 
de Tania Maria Gomes dos Santos. ANDRESSA LEAL SOUSA, estado civil solteira, pro-
fissão estudante, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/236.FLS.115 ITAQUE-
RA/SP), Santo André, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e 
cinco (23/10/1995), residente e domiciliada Rua Guariuba, 211, casa 02, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Santos Sousa e de Maria Izabel Leal Sousa.

MACIEL ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão faxineiro, nascido em Li-
moeiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/027.FLS.007 LIMOEIRO/PE), Limoeiro, PE 
no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e dois (04/05/1982), residente e 
domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 52, apartamento 06-A, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Batista da Silva e de Santina Maria da Silva. ALEXSANDRA DE 
OLIVEIRA ALVES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Limoeiro, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/043.FLS.045 LIMOEIRO/PE), Limoeiro, PE no dia dezesseis 
de novembro de mil novecentos e noventa e dois (16/11/1992), residente e domiciliada 
Rua Lagoa do Campelo, 52, apartamento 06-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Geraldo Severino Alves e de Maria das Graças de Oliveira.

RUAN LOPES, estado civil solteiro, profissão agricultor rural, nascido em Isaías Coelho, 
Estado do Piauí (CN:LV.A/09.FLS.24V-ISAÍAS COELHO/PI), Isaías Coelho, PI no dia 
vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (27/11/1989), residente 
e domiciliado Estrada Aricanduva, 136, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Manoel Messias Lopes e de Maria Tereza da Conceição Lopes. DEIZE RE-
GINA DA CRUZ SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/328.FLS.293-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (19/06/1997), residente e domiciliada Estrada 
Aricanduva, 136, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel dos 
Santos e de Angela Regina da Cruz.

ISRAEL DOMINGOS, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido neste Distrito, 
São Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e sessenta e sete (19/04/1967), 
residente e domiciliado Rua Subragi, 260, bloco 06, apartamento 22, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Domingos e de Margarida Pinheiro Domingos. SILVIA DE 
SOUZA CALABRIA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Paulista, Es-
tado de Pernambuco, Paulista, PE no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta 
(06/10/1980), residente e domiciliada Rua Subragi, 260, bloco 06, apartamento 22, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Clovis de Souza Calabria e de Lenira Maria de Freitas.

EDJAILSON GUILHERME DUARTE, estado civil divorciado, profissão garçon, nascido 
em Panelas, Estado de Pernambuco, Panelas, PE no dia vinte e nove de outubro de mil 
novecentos e setenta e seis (29/10/1976), residente e domiciliado Rua Adelina Patti, 74, 
Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Guilherme Duarte e de Raimunda 
Maria da Conceição. ORLEÂNGELA DE ARAÚJO, estado civil divorciada, profissão 
operadora de máquina, nascida em Águas Belas, Estado de Pernambuco, Águas Belas, 
PE no dia cinco de novembro de mil novecentos e setenta e oito (05/11/1978), residente 
e domiciliada Rua Adelina Patti, 74, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Eronildo Manoel de Araújo e de Josefa Júlia da Conceição.

AMÉRICO TEIXEIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido em 
Acopiara, Estado do Ceará (CN:LV.A/17.FLS/32-ACOPIARA/CE), Acopiara, CE no dia 
vinte e seis de maio de mil novecentos e cinquenta e um (26/05/1951), residente e 
domiciliado Rua Criúva, 817, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jô-
natas Gonçalves da Costa e de Francisca Alves Teixeira. FRANCILEIDE FLORENTINO 
TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Acopiara, Estado do 
Ceará (CN:LV.A/19.FLS.177 TRUSSU/CE), Acopiara, CE no dia dez de abril de mil no-
vecentos e cinquenta e três (10/04/1953), residente e domiciliada Rua Criúva, 817, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Florentino Teixeira e de Maria 
das Virgens Freitas.

DANIEL ROBERTO GUEDES, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/69.FLS.59 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (14/02/1985), residente e 
domiciliado Avenida Francisco Tranchesi, 650, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Martins Guedes e de Maria de Lourdes da 
Silva Guedes. BRUNA HERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
assistente social, nascida no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/282.
FLS.115-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia cinco de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (05/09/1987), residente e domiciliada Avenida Professor 
João Batista Conti, 955, bloco B, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro José dos Santos e de Maria Salas 
Hernandes dos Santos.

NATANAEL ALMEIDA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão engenheiro de produ-
ção, nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/244.FLS.111V-PE-
NHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco (17/06/1995), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 
02, apartamento 46, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido 
Albino de Lima e de Basilicia de Souza Almeida de Lima. KAROLINE MUNIZ DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão contadora, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta 
Capital (CN:LV.A/241.FLS.023-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (04/08/1994), residente e domiciliada 
Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 02, apartamento 46, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Edmundo da Silva e de Maria da Gloria de Jesus Muniz 
da Silva.

FLAVIO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão conferente de carga e descar-
ga, nascido no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/136.FLS.141-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(05/10/1982), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 634, casa 02, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eronides Sabino da Silva e de 
Eva Alves da Cruz da Silva. VIVIANE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/31.FLS.248-FERRAZ 
DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia treze de junho de mil nove-
centos e oitenta e quatro (13/06/1984), residente e domiciliada Rua João Abreu Castelo 
Branco, 634, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de 
Oliveira e de Rute de Oliveira.

RODRIGO AVELINO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão técnico de áudio, nasci-
do no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/036.FLS.283-MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (25/08/1984), 
residente e domiciliado Rua John Speers, 140, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Derci Aparecido da Costa e de Aldanira dos Santos Avelino da 
Costa. FLÁVIA ELISABETE DE FARIAS, estado civil solteira, profissão assistente de 
cobrança, nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.244V-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (02/09/1987), residente e domiciliada Rua John Speers, 140, casa 01, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hermes Elizeu de Farias e de Maria Jose 
Bezerra de Sobral Farias.

FÁBIO VASCONCELOS DE SÁ, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido em 
Coronel João Sá, Estado da Bahia, Coronel João Sá, BA no dia oito de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e um (08/01/1981), residente e domiciliado Rua Maria Margarida, 04, 
casa 03, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ubirací Gomes de Sá e de 
Neuza Vasconcelos de Macedo. SILVANA SOARES DE SOUSA, estado civil divorcia-
da, profissão analista de reconciliação, nascida no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e quatro (05/04/1974), 
residente e domiciliada Rua Maria Margarida, 04, casa 03, Vila Chuca, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio José de Sousa e de Josenita Soares de Sousa.

MURILO NOVAIS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/253.FLS.204V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cin-
co de julho de mil novecentos e noventa e seis (05/07/1996), residente e domiciliado 
Rua Brejolândia, 07, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Nivaldo Gomes de Souza e de Cristina Patricia de Aguiar Novais. DANIELE MAIARA 
SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Arapiraca, 
Estado de Alagoas (CN:LV.A/101.FLS.162-PIRITUBA/SP), Arapiraca, AL no dia onze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (11/02/1998), residente e domiciliada 
Rua Catharina Corazin, 95, apartamento 34-E, Conjunto Residencial Itajuíbe, Ferraz de 
Vasconcelos, neste Estado, SP, filha de Wilson Minervino da Silva e de Quiteria Alves 
dos Santos.

GABRIEL GUSTAVO CARVALHO BISPO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/424.FLS.49V-1º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Mauá, SP no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e nove 
(02/08/1999), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 633, casa 04, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailson Ferreira Bispo e de Marcia Carlos 
Carvalho Bispo. VITÓRIA FRAGA CATONE BARBOSA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/365.FLS.185V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de dois mil (30/01/2000), residente e 
domiciliada Rua Serrana, 774, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Fernando Catone Barbosa e de Katia Fraga Catone Barbosa.

JOSÉ DE SOUSA LIMA, estado civil solteiro, profissão almoxarife, nascido em Pira-
curuca, Estado do Piauí (CN:LV.A/97.FLS.88 PIRACURUCA/PI), Piracuruca, PI no dia 
trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (30/08/1982), residente e domiciliado 
Rua Pacarana, 3, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Patricio Rodrigues Lima Neto e de Maria Assunção Fontenele de Sousa. 
MARIA DO DESTERRO FELIX FONTENELE, estado civil solteira, profissão chefe de 
copa, nascida em Piracuruca, Estado do Piauí (CN:LV.A/88.FLS.264-PIRACURUCA/
PI), Piracuruca, PI no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(27/05/1984), residente e domiciliada Rua Pacarana, 3, A, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Inácio Felix Portela e de Francisca das 
Chagas Fontenele.

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido 
em Tauá, Estado do Ceará (CN:LV.A/005.FLS.158-1º OFÍCIO DE TAUÁ/CE), Tauá, CE 
no dia dez de setembro de mil novecentos e setenta e nove (10/09/1979), residente e 
domiciliado Rua Almino Afonso, 76, casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Raimundo Gonçalves de Souza e de Antônia Rufino de Souza. MARIA 
VALDELICE BIRRO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Distrito de Carrapateiras, Município de Tauá, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.130-
CARRAPATEIRAS/CE), Tauá, CE no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos 
e setenta e três (26/12/1973), residente e domiciliada Rua Almino Afonso, 76, casa 01, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Januário do Nascimento 
e de Madalena Birro do Nascimento.

FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em Cedro, Estado do Ceará (CN:LV.A/007.FLS.129 CEDRO/CE), 
Cedro, CE no dia seis de maio de mil novecentos e setenta e sete (06/05/1977), resi-
dente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 3079, Jardim Norma, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de José Martins dos Santos e de Antonia Evanira Fernandes dos Santos. 
JUCILENE SILVA CARDEAL, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Ipecaetá, Estado da Bahia (CN:LV.A/066.FLS.056-1º OFÍCIO DE FEIRA DE 
SANTANA/BA), Ipecaetá, BA no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e um 
(12/11/1981), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 3079, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Joana Ferreira da Silva.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DOMINGUES, estado civil solteiro, profissão engenhei-
ro, nascido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/246.FLS.074V-INDIA-
NÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e 
três (20/09/1993), residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, 769, bloco 02, 
apartamento 32, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
de Oliveira Domingues e de Valentina Aparecida Ferreira Domingues. HELOIZA CAM-
POS NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão assistente financeiro, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/205.FLS.18 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho 
de mil novecentos e noventa e quatro (18/06/1994), residente e domiciliada Rua Luiz de 
Almeida Fernandes, 530, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Nogueira 
e de Rosana Aparecida Campos Nogueira.

CLAUDEMIR FERREIRA DOURADO, estado civil divorciado, profissão cuidador social, 
nascido no Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/184.FLS.058-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (09/01/1969), 
residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 665, apartamento 52-A, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jacinto Ferreira Dourado e de Jacyra Pereira Dourado. RO-
SANGELA MONTEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão diretora, nascida 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e setenta e 
dois (14/08/1972), residente e domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, 431, bloco 04, 
apartamento 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Monteiro da Silva e de Mercedes Fernandes da Silva.

WELLINGTON CLEITON DINIS, estado civil divorciado, profissão motoboy, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos 
e oitenta e um (24/07/1981), residente e domiciliado Rua Paricá da Várzea, 315, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ary Dinis e de Sonia Maria Dinis. 
TÂNIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Formosa, Estado de Goiás, Formosa, GO no dia quatro de maio de mil 
novecentos e oitenta e dois (04/05/1982), residente e domiciliada Rua Paricá da Várzea, 
315, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira dos Santos e 
de Maria de Fátima Almeida.

FERNANDO PEDRO ARAÚJO, estado civil divorciado, profissão operador de máquina, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia três de setembro de mil 
novecentos e setenta e quatro (03/09/1974), residente e domiciliado Rua Pedro José Ri-
beiro, 74, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pedro Araújo 
e de Eutalia Nascimento de Barros. ELIANE FONTELES ARAÚJO FRANÇA, estado 
civil viúva, profissão professora, nascida em Bela Cruz, Estado do Ceará, Bela Cruz, 
CE no dia treze de julho de mil novecentos e setenta e cinco (13/07/1975), residente 
e domiciliada Rua São Francisco do Piauí, 147, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Raimundo Nonato de Araújo e de Tereza Fonteles de Araújo.

THIAGO DE CAMARGO EUGENIO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/273.FLS.262-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de março de mil novecentos e noventa e sete (21/03/1997), residente e 
domiciliado Rua Ângelo Arlotti, 166, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Dorival de Camargo Eugenio e de Aparecida de Cassia Gonçalves Eugenio. EMELY 
CHAVES DA SILVA BARROS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Dis-
trito (CN:LV.A/421.FLS.083-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de no-
vembro de dois mil e dois (27/11/2002), residente e domiciliada Rua Onófrio Di Lione, 
185, Jardim Fernandes, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Joselito Chaves da Silva 
e de Maria Luciane de Barros.

ÍGOR HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de dados, nascido 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/104.FLS.039V-SÃO CAETANO DO 
SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia seis de maio de mil novecentos e noventa 
e três (06/05/1993), residente e domiciliado Rua Paul Garfunkel, 75, casa 03, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Henrique da 
Silva e de Josefa Carla da Silva. JULIANA APARECIDA NUNES DE ALMEIDA, estado 
civil solteira, profissão analista de qualidade, nascida no Subdistrito Vila Maria, nesta 
Capital (CN:LV.A/076.FLS.228-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
julho de mil novecentos e noventa e dois (25/07/1992), residente e domiciliada Rua Paul 
Garfunkel, 75, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Avelino Nunes de Almeida e de Raimunda de Souza Nunes de Almeida.

FELIPE OTAVIO GENUINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/212.FLS.230V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (15/10/1994), residente e domiciliado 
Rua das Uajarás, 39, casa 02, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Otavio Genuino da Silva Neto e de Ivaneide Maria dos Santos. LOURRAYNE DA SILVA 
KALBAITZ, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/237.FLS.159V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco (03/10/1995), residente e domiciliada Rua das Uajarás, 
39, casa 02, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Oswaldo Kalbaitz 
Junior e de Maria Cristina Marques da Silva.

ÁLISSON ALMEIDA DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Suzano, neste Estado (CN:LV.A/169.FLS.006-SUZANO/SP, Suzano, SP no dia primeiro 
de novembro de mil novecentos e noventa e sete (01/11/1997), residente e domiciliado 
Rua Serra do Caxambu, 70, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Ferreira da Cruz e de Lucimar Aparecida Almeida da Cruz. TALITA OLIVA 
COIMBRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/385.FLS.266 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de novembro de 
dois mil (12/11/2000), residente e domiciliada Rua Serra do Caxambu, 70, casa 02, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar dos Reis Coimbra e de Lindi-
nalva Ferreira de Oliva Coimba.

RICHARD GONÇALVES DIAS DE LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de al-
moxarife, nascido neste Distrito (CN:LV.A/258.FLS.238 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e seis (02/09/1996), residente e 
domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 100, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Rogerio Donizete Dias de Lima e de Marlene Gonçalves Bispo. PALOMA SAN-
TANA SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/282.FLS.193V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de abril 
de mil novecentos e noventa e sete (30/04/1997), residente e domiciliada Rua Chá dos 
Jesuítas, 100, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriano dos Santos 
e de Maria da Paixão da Cruz de Santana.

ANDRE OLIVEIRA DO CARMO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/036.FLS.193-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(31/05/1985), residente e domiciliado Rua Tomazzo Ferrara, 670, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Benedito Pereira dos Santos e de Dalva Oliveira do Carmo dos 
Santos. LEILA MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão analista de 
processos, nascida no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/247.FLS.184V-
SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (04/10/1985), residente e domiciliada Rua Denis Furtel, 57, Jardim das 
Laranjeiras, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Jotair Martins dos Santos e de Maria 
Jose dos Santos.

HIGOR FERNANDO TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido no 
Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/266.FLS.038V BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (18/01/1994), 
residente e domiciliado Rua Aniceto Ortega, 48, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Marcelo Teixeira e de Ivone Vivian Teixeira. DANYELLE SANTOS VAZ, 
estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/122.
FLS.168V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos 
e noventa e cinco (06/05/1995), residente e domiciliada Rua Alayde de Souza Costa, 
268, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vitor Manuel Ruano Vaz e de Maria de Fatima 
Andrade Santos.

RAFAEL SILVA CRUZ, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Guaru-
lhos, neste Estado (CN:LV.A/602.FLS.180-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(21/09/1994), residente e domiciliado Rua Ursulina D'Angelo, 180, casa 10, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Seda Cruz e de Silvana Aparecida Silva Cruz. 
JÉSSICA DE FATIMA FERREIRA PORTO, estado civil solteira, profissão do lar, nasci-
da em São Paulo - Capital (CN:LV.A/207.FLS.238V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de novembro de mil novecentos e noventa e dois (23/11/1992), residente 
e domiciliada Rua Ursulina D'Angelo, 180, casa 10, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Roberivaldo Ferreira Porto e de Rosemeire Fatima da Cruz Porto.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico de enfermagem, 
nascido em Poço, Município de Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/091.FLS.216V
-POÇO/MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e 
setenta e três (23/10/1973), residente e domiciliado Rua Córrego do Jacu Peval, 62, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Abdias dos Santos e de 
Maria José dos Santos. SILVANA MARIA DOS SANTOS ALVES, estado civil solteira, 
profissão segurança, nascida em Jaraguá, Município de Maceió, Estado de Alagoas 
(CN:LV.A/010.FLS.173V-JARAGUÁ/MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia vinte e dois de 
novembro de mil novecentos e setenta e cinco (22/11/1975), residente e domiciliada 
Rua Córrego do Jacu Peval, 62, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sebastião Alves da Silva e de Alaide dos Santos Alves.

WELTON LUIS RODRIGUES RAUS, estado civil solteiro, profissão frentista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/142.FLS.81 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de março de mil novecentos e sessenta e sete (02/03/1967), residente e domici-
liado Rua Jaguaruna, 116, casa 09, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Wanderley Mariano Raus e de Shirley Rodrigues Raus. ALESSANDRA COSTA 
ARAÚJO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Maracanã, Estado do Pará 
(CN:LV.A/71.FLS.48-MARACANÃ/PA), Maracanã, PA no dia quatro de junho de mil no-
vecentos e setenta e sete (04/06/1977), residente e domiciliada Rua Jaguaruna, 116, 
casa 09, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Ferreira de Araújo e 
de Ana da Costa Araújo.

ALEXANDRE DO CARMO ROBERTO, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/055.FLS.212V-IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta (02/05/1980), residente e domiciliado 
Rua Corveta Jequitinhonha, 12, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João Batista Roberto e de Fatima Caetana do Carmo. SUELI ROSA RIBEIRO 
ROCHA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Itaquaquecetuba, neste 
Estado (CN:LV.A/012.FLS.043 ITAQUAQUECETUBA/SP), Itaquaquecetuba, SP no dia 
dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (17/01/1981), residente e domici-
liada Rua Corveta Jequitinhonha, 12, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Agnaldo Ribeiro Rocha e de Neli Rosa Ribeiro Rocha.

APARECIDO TIMOTEO REIS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta 
e três (12/10/1983), residente e domiciliado Rua Tucuxi, Viela Afonso, 102, Cidade Antô-
nio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Narciso Reis 
e de Edileuza Timoteo Reis. QUELE GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil divorcia-
da, profissão auxiliar de hotelaria, nascida em Salvador, Estado da Bahia, Salvador, BA 
no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta (30/10/1980), residente e domicilia-
da Rua Serra de Baturité, 124, casa 01, Parque Reid, Diadema, neste Estado, Diadema, 
SP, filha de Edvaldo Gonçalves de Assis e de Maria Dinalva dos Santos. Cópia Enviada 
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Diadema, neste Estado.

JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão coordenador de telecomu-
nicação, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de 
mil novecentos e cinquenta e seis (23/04/1956), residente e domiciliado Rua Baltazar 
Nunes, 373, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria dos San-
tos e de Florinda Vieira dos Santos. MARTA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e um (29/06/1981), residente e domi-
ciliada Rua Baltazar Nunes, 373, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Luiz Ferreira da Silva e de Lenice Gomes da Silva.

REGINALDO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no 
Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/153.FLS.042 TUCURUVI/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de outubro de mil novecentos e setenta e nove (02/10/1979), residente 
e domiciliado Rua Onofre Jorge Velho, 142, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Reginaldo da Silva e de Ana Maria Ferreira da Silva. MIRIAN DE ARAUJO 
COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta 
Capital (CN:LV.A/012.FLS.062-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
junho de mil novecentos e setenta e nove (17/06/1979), residente e domiciliada Rua 
Onofre Jorge Velho, 142, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Joa-
quim da Costa e de Maria Aparecida de Araujo Costa.

DIOGO FRANCALINO PORTO, estado civil solteiro, profissão copeiro, nascido em 
Porto Velho, Estado de Rondônia (CN:LV.A/434.FLS.029-1º SUBDISTRITO DE PORTO 
VELHO/RO), Porto Velho, RO no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e dois 
(07/10/1992), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 12, B, Colônia, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Batista Porto e de Arlete Francalino Pereira. RAYZA 
HELENA VIEIRA DE AQUINO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
Pajuçara, Município de Maracanaú, Estado do Ceará (CN:LV.A/053.FLS.030V-MARA-
CANAÚ/CE), Maracanaú, CE no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e no-
venta e oito (25/09/1998), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 12, B, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Hélio Freitas de Aquino e de Lucinete Vieira 
Gonçalves.

MOISÉS DOS SANTOS NERI, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e 
setenta e sete (18/09/1977), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 
02, apartamento 21, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josué Neri e 
de Alaide dos Santos Neri. JOICE SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profissão 
enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de maio 
de mil novecentos e oitenta e dois (16/05/1982), residente e domiciliada Rua Carolina 
Fonseca, 297, bloco 02, apartamento 21, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Mario Santos Silva e de Sandra Aparecida Quirino de Souza Silva. Es
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As cinco habilidades 
mais importantes para os 

próximos seis meses

Um conjunto de 
habilidades que 
desenvolvemos 
para lidar com as 
emoções - assim 
podem ser definidas 
as competências 
socioemocionais

Elas estão ligadas à 
nossa capacidade de 
conviver, conhecer, ser 

e trabalhar. Não é à toa que 
as empresas estão em busca 
de profissionais que saibam 
se relacionar bem: níveis mais 
altos dessas competências 
trazem benefícios para a car-
reira, principalmente no que 
diz respeito à capacidade de 
liderança. 

Saber como agir diante de 
situações complexas que en-
volvem tomadas de decisões 
difíceis é algo valorizado pe-
las empresas - e para isso, o 
profissional precisa estar em 
dia com as competências so-
cioemocionais, afinal, resolver 
os problemas de maneira a 
garantir um ambiente mais leve 
para todos os colaboradores 
exige boa saúde mental e certas 
habilidades. Mas quais são elas? 

Recentemente, a pesquisa 
“Série Global Stakeholder - O 
Futuro do Trabalho, Agora”, 
divulgada no último mês, 
mostrou quais são as cinco 
habilidades socioemocionais 
mais importantes para os 
próximos seis meses no Brasil 
e no mundo. 

Para os cerca de dois mil bra-
sileiros ouvidos pela pesquisa, 
adaptabilidade, colaboração, 
resiliência, criatividade e em-
patia são indispensáveis para 
crescer profissionalmente. 
Tais competências, que já 
possuíam destaque no mun-
do dos negócios, agora com 
a Covid-19, que mudou as 
estruturas da economia, são 
ainda mais valorizadas. 

• Adaptabilidade - Como o 
mercado de trabalho está cada 

vez mais dinâmico, a constante 
mudança demanda dos colabo-
radores o desenvolvimento de 
uma maior capacidade adapta-
tiva, mas sempre respeitando 
os próprios alicerces. 

• Colaboração - Saber 
trabalhar em equipe também 
é fundamental - a ajuda mútua 
permite uma maior aprendi-
zagem e consequentemente, 
maior produtividade com 
melhores resultados. 

• Resiliência - O desen-
volvimento da resiliência, 
principalmente em cargos de 
liderança, onde há mais pres-
são, é essencial. Portanto, a 
capacidade de superar adver-
sidades deve ser trabalhada 
todos os dias. 

• Criatividade - Construir 
alternativas, trazer ideias 
inovadoras ao ambiente de 
trabalho, diversificar o reper-
tório com novas propostas e 
táticas - tudo isso é positivo 
tanto para os colaboradores 
quanto para os clientes, já que 
demonstra que a empresa está 
sempre em movimento. 

• Empatia - Ao compre-
ender as emoções de outra 
pessoa e se colocar no lugar 
dela, a relação com os outros 
colaboradores se torna mais 
harmoniosa. Ouvir as pessoas, 
tratá-las bem, demonstrar mais 
interesse no que estão desen-
volvendo são algumas formas 
de ser mais empático. 

Em um mundo que vive em 
constante mudança, aprender 
a lidar melhor com as próprias 
emoções e aplicar tal aprendi-
zado no dia a dia é um caminho 
para crescer tanto profissio-
nalmente quanto para ter 
um maior autoconhecimento, 
afinal, o equilíbrio entre vida 
pessoal e trabalho é indispen-
sável para viver de maneira 
mais plena. 

(*) - Executivo e professor para 
turmas de MBA na Fundação 

Dom Cabral, é palestrante e 
escritor. Possui longa experiência 

executiva em cargos de alta gestão, 
especialista em tomada de decisão, 

carreira e negócios 
(www.uraniobonoldi.com.br). 

Uranio Bonoldi (*)
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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: JONAS MARQUES DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Joselina Marques da Silva. A pretendente: KELLEN CARDO-
SO DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/11/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ailton 
Donizete dos Santos e de Lucilene Cardoso dos Santos.

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

O pretendente: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
04/03/1958, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Bernardo dos San-
tos e de Benedita dos Santos. A pretendente: ANA PAULA DE ABREU, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 20/09/1977, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria Stella de Abreu.

O pretendente: ROBERT WILLIAM DA SILVA MEDRADO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1987, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Marcos Pereira Medrado e de Maria Aparecida Medrado. A 
pretendente: NATALIA DA SILVA RODRIGUES, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1989, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Walter Jose Rodrigues e de Esmeralda da Silva Rodrigues.

O pretendente: WESLEY SANTOS MARQUES, profissão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1996, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Wilian da Silva Canuto Marques e de Rose Mary de 
Oliveira Santos. A pretendente: ÂNGELA RODRIGUES VIANA, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Rodrigues Viana e de Maria 
Lucimar da Costa Viana.

O pretendente: DANILO PEREIRA DE ANDRADE, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/02/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Penteado de Andrade e de Zuleica Pereira 
de Andrade. A pretendente: ALINE KIMBERLY BRITTO, profissão: analista e-commer-
ce, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Aurelio Britto e de Sandra 
Aparecida de Oliveira Britto.

O pretendente: RENAN DA SILVA AVELINO PAIVA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1990, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Artur Avelino Paiva Filho e de Angela 
Ferreira da Silva. A pretendente: TATIANE LINO DE MENEZES, profissão: aux. de re-
cursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joselito Bispo de Mene-
zes e de Marli Lino de Menezes.

O pretendente: LAERCIO BRAGA JUNIOR, profissão: técnico de fibra ótica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Laercio Braga e de Maria Aparecida de Almeida 
Braga. A pretendente: SORAIA DE QUEIROZ MORAES, profissão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Francisco de Queiroz e de Francisca 
Pereira de Queiroz.

O pretendente: LINCOHN DOS ANJOS SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 26/12/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Washington Rebouças da Silva e de Resemei-
re Santana dos Anjos. A pretendente: JULIANA IAMARINO ALVES LIMA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wagner Alves Lima e de Rosangela 
de Moraes Iamarino.

O pretendente: FERNANDO FERREIRA TRINDADE JÚNIOR, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/12/2001, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando Ferreira Trindade e de Ivaneide dos 
Santos Araujo. A pretendente: AMANDA LIMA DA SILVA, profissão: jovem aprendiz, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/2002, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Marques da Silva e de Marli 
Lima de Santana.

O pretendente: WILLIAM BERNARDINO DOS SANTOS, profissão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Juraci Francisco dos Santos e de Claudiney 
Bernardino dos Santos. A pretendente: GEOVANA SANGI LIMA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1996, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Cariolano Lima e de Vanessa 
Sangi de Oliveira Lima.

O pretendente: GUILHERME COSTA PRADO, profissão: engenheiro eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 05/03/1997, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Novaes Prado e de Adriana Costa Prado. A 
pretendente: BRUNA VITÓRIA MUNIZ AZEVEDO, profissão: analista de mercado, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1999, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Antonio Teixeira de Azevedo Filho 
e de Heloisa da Silva Muniz de Azevedo.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE SANDRIM, profissão: caminhoneiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/07/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemir Sandrim e de Lindalva Rocha Sandrim. 
A pretendente: RENATA DE ALBUQUERQUE PENNA BÔTO, profissão: cirurgiã den-
tista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos de Albuquerque Pen-
na Bôto e de Clemildes Maria de Albuquerque.

O pretendente: FADI AL HOUT, profissão: empresário, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Beirute - Libano, data-nascimento: 04/04/1979, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Saadeddine Al Hout e de Chadia Domiati. A pretendente: LUNMA 
IBRAIM DARWICHE, profissão: estilista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 10/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Ibraim Darwiche e de Leticia Luz da Silva Darwiche.

O pretendente: RENAN CÉSAR DE SOUZA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/05/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Antonio Vicente de Souza e de Maria Trindade de Souza. A 
pretendente: FLAVIANE DA SILVA COSTA, profissão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Fernando da Silva Costa e de Maria Nívia da Silva.

O pretendente: JAILSON ALVES DE SOUZA, profissão: mecânino de ar condiciona-
do, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Jose de Souza e de Sir-
leide Alves Pereira. A pretendente: TAMIRES DE ALBUQUERQUE ALVES, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Donisete Camilo Alves e 
de Maria Alzeni de Albuquerque Alves.

O pretendente: MARCIO DE ALMEIDA FERNANDES, profissão: operador de máqui-
nas, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de David José Fernandes e de Marlene 
de Almeida. A pretendente: PRISCILA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1991, residente e domi-
ciliada em Suzano, SP, filha de Aroaldo Jesus de Oliveira e de Maria Odete de Oliveira.

O pretendente: JULIO CESAR DIAS, profissão: servidor público estadual, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1986, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Odair Francisco Dias e de Maria Lucia da Silva Dias. 
A pretendente: ALLINY SANTANA SOUZA, profissão: analista comercial, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1986, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Valdinei Evaristo de Souza e de Miralva Caldeira 
Santana Souza.

O pretendente: LUAN NASCIMENTO DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 13/07/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Manoel da Paixão Nascimento da Silva e de Roseneide Maria da 
Silva. A pretendente: MARIÁ RODRIGUES REIS, profissão: aux.administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Djalma Silva Reis e de Marli Rodrigues da Silva.

O pretendente: BRUNO PERCIANI ARAQUAM, profissão: empresário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1993, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Paulino da Silva Araquam e de Karen Cristina Perciani 
Araquam. A pretendente: CAROLINE DE LIRA CALLEGARI, profissão: dentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/09/1993, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Wesley Callegari e de Sheila Alves de Lira Callegari.

O pretendente: DANIEL DIEGO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manuel Lopes da Silva e de Maria do Carmo da Silva. A 
pretendente: KARLA DANIELLE SOUZA, profissão: coordenadora pedagógica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos de Souza e de Hilda Prudente de Araujo.

O pretendente: ERIC BRITO BUTKERAITES, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Marcos Butkeraites e de Zinilda de Jesus Brito Butkeraites. A 
pretendente: THAMIRIS DA ROCHA ALVES, profissão: aux.de produção, estado civil: 
solteira, naturalidade: Esperantina, PI, data-nascimento: 19/12/1992, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rocha Alves e de Evanilda Rodrigues da Rocha.

O pretendente: MAURICIO JOÃO DE SOUZA, profissão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 07/11/1957, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João José de Souza e de Maria Josefa 
de Souza. A pretendente: MARIA APARECIDA SILEO, profissão: aposentada, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1959, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Vicente Sileo e de Alice Gonçalves Sileo.

O pretendente: WELDES REIS DE AZEVEDO CONSTANTINO, profissão: vigilante, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Batista de Azevedo Constantino e de 
Jane dos Santos Reis. A pretendente: DANIELLE DA SILVA SOUSA, profissão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose de Arimateia Rodrigues de 
Sousa e de Maria Pereira da Silva.

O pretendente: LEANDRO RODRIGUES DE LIMA, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 09/01/1994, residen-
te e domiciliado em Diadema, SP, filho de Nivaldo Chaves de Lima e de Isa Rodrigues 
da Conceição Lima. A pretendente: MÁRCIA APARECIDA LUZ ALVES, profissão: fun-
cionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/03/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Alves e de Neodiva 
Luz do Espirito Santo Alves.

O pretendente: GUILHERME SANTOS FREITAS, profissão: drageador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/2000, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Edilson de Freitas e de Aparecida Clau-
dia dos Santos. A pretendente: YASMIN CAUANE DA SILVA DUARTE, profissão: aux. 
de produção, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Noel da Silva Duarte e 
de Elisabete da Silva Duarte.

O pretendente: CLAUDIO DOS SANTOS GODOY, profissão: gestor imobiliário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joãozinho Godoy e de Luzia dos Santos Godoy. 
A pretendente: ADRIANA SILVESTRE RIBEIRO NERES, profissão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Joaquim Neres e de Clarice Silvestre 
Ribeiro Neres.

O pretendente: JONAS ROBERTO DA SILVA ROQUE, profissão: autônomo, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 
05/05/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Cares Roque 
e de Creusa Clementino da Silva. A pretendente: TARSIS DANTAS DA SILVA, profis-
são: fotógrafa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Dantas da Silva e 
de Nilza Joaquim Dantas da Silva.

O pretendente: ALEXSANDER APARECIDO DA SILVA, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Almir Barreto da Silva e de Josefa da Silva. A pre-
tendente: MICHELLE DA ROSA NAVARRO, profissão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Benedito Cristiano Navarro e de Zilda Aparecida da Rosa.

O pretendente: DOUGLAS FEBRONIO DA SILVA, profissão: meio oficial de refrigera-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-
nascimento: 10/06/1985, residente e domiciliado em Mauá, SP, filho de Edgar Belarmino 
Silva e de Marilene Febronio da Silva. A pretendente: FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA, 
profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimen-
to: 13/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vanderlei Vale da 
Silva Oliveira e de Alana Aparecida da Silva Oliveira.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA SANTOS, profissão: técnico em eletromecânica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1981, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo dos Santos e de Otilia Avelina 
Ferreira. A pretendente: MÁRCIA ALVES DA COSTA, profissão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1984, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Salvador Alves da Costa e de Maria Ramos Teixeira.

O pretendente: MARCIO VIANA FERREIRA, profissão: comerciante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Eugenio Ferreira Neto e de Maria Lecy Silva Viana Ferreira. 
A pretendente: LEILA REIS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Mairi, BA, data-nascimento: 11/03/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jorlando Alves da Silva e de Eunilde Reis da Silva.

O pretendente: JOSÉ OZANO ALVES SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 02/10/1968, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Jacinto Silva e de Hozana Alves Silva. A pretendente: LUANA 
ESTEVÃO DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Icó, CE, 
data-nascimento: 25/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz 
Roberto de Oliveira e de Luciene Estevão de Oliveira.

O pretendente: SIDNEY VILA NOVA DOS SANTOS, profissão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 01/04/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Nilson dos Santos e de Joselita Vila Nova dos Santos. A preten-
dente: MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, profissão: aj.geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1985, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Cicero Araujo dos Santos e de Marinalva Olivina da Silva.

O pretendente: MAILSON PEREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Adriana Pereira da Silva. A pretendente: VALÉRIA 
ANDRADE, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 15/02/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Anto-
nio Carlos Andrade e de Edna Aparecida Andrade.

O pretendente: KAIQUE LEMES DA SILVA ARTONI, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 09/05/2000, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Artoni Junior e de Lidiane Lemes da Silva. 
A pretendente: THABATA BRUNO OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/2000, residente e domiciliada 
em ,São Paulo, SP, filha de Carlos Jose de Oliveira e de Andreia Luciene Lisboa Bruno.

O pretendente: JEAN EDDY CHARLES, profissão: eletricista de placa solar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 26/03/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Edvard Charles e de Mymose Jean. A pretendente: FABIEN-
NE ESTIME, profissão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, da-
ta-nascimento: 21/06/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raphael 
Estime e de Cilianise Sephonse.

O pretendente: EVERTON TIAGO LOPES VIANA, profissão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Delmares Lopes Viana. A pretendente: ELIZABETH 
CAROLINE DE SOUZA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Jacarepaguá, RJ, data-nascimento: 30/08/1999, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Carlos Agostinho dos Santos e de Dionei de Souza Santos.

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: JAIR SEIXAS LIMA DOS SANTOS, profissão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio Lima dos Santos e de 
Luzia Seixas dos Santos. A pretendente: FRANCY WILMA QUISPE FERNANDEZ, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: La Paz, Província: Pacajes, Bolívia, 
data-nascimento: 29/02/1988, residente e domiciliada em Patacamaya - Bolívia, filha de 
Ramon Quispe Quispe e de Julia Fernandez Colque.

O pretendente: ARIEL FALBEL LUGÃO, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP,no dia (17/10/1988), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Ademar Benevolo Lugão e de Anat Falbel. A pretendente: THAMYSE FERNAN-
DA DE SÁ DASSIE, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em Maringá, 
PR, no dia (04/03/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido 
Fernando Dassie e de Isabel de Fátima Sá Dassie.

O pretendente: JOÃO PAULO YIDA, de nacionalidade brasileira, consultor, solteiro, 
nascido em Milão - Itália, no dia (29/01/1989), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Paulo Sergio Toshio Yida e de Maria Aparecida de Oliveira Yida. A pretendente: 
MERIELLY RODRIGUES LIMA, de nacionalidade brasileira, gestora de carreira, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/06/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de José Carlos Rodrigues de Lima e de Lucia Maria de Souza Lima.

A pretendente: KARINA LABATE BELLONI, de nacionalidade brasileira, psicóloga, 
solteira, nascida em Ribeirão Preto, SP, no dia (20/09/1983), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Amleto Belloni Neto e de Beatriz Labate Belloni. A pretendente: 
SIMONE SANTOS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, designer, solteira, 
nascida em Itapetinga, BA, no dia (23/06/1975), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Nelson Santos do Nascimento e de Marinalva Correia dos Santos.

O pretendente: LUAN PIRES PACIENCIA, de nacionalidade brasileira, economista, soltei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Marcos Augusto Miranda Paciencia e de Creusa Aparecida Pires Paciencia. O 
pretendente: GUILHERME MARCATO, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (09/07/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Claudenir Jesus Marcato e de Maria Eloisa Pena Marcato.

O pretendente: RONI GARCIA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, zelador, solteiro, 
nascido em Santo André, SP,no dia (24/09/1980), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Eudimalco Magino Teixeira e de Maria Cristina Brigagão Teixeira. A pretenden-
te: DIANE LOPES DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (17/07/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Antonio Soares da Rocha e de Francisca Ana Vera Lopes.

O pretendente: SÉRGIO DOS SANTOS MOTTA, de nacionalidade brasileira, radialista, 
solteiro, nascido em Alegrete, RS,no dia (05/03/1963), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Marcolino Motta e de Malvina Dos Santos Motta. A pretendente: 
SINÉSIA DIAS MARTINS, de nacionalidade brasileira, radialista, solteira, nascida em 
Paratinga, BA, no dia (25/10/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Turíbio Martins do Sacramento e de Zulmira Dias dos Santos.

O pretendente: SERIGNE ABDOU KHADRE DIOP, de nacionalidade brasileira, empre-
sário, solteiro, nascido em Dacar - Senegal, no dia (10/06/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Makhary Diop e de Columba Laobe Diop. A pretendente: AIDA 
SAMB, de nacionalidade americana, cabeleireira, solteira, nascida em Touba - Senegal, 
no dia (29/05/1995), residente na Flórida, Estados Unidos da América e domiciliada em 
São Paulo, Capital, Brasil, filha de Khadim Samb e de Fatou Beye.

O pretendente: WILKINSON DA ROLT DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, progra-
mador, solteiro, nascido em Criciúma, SC,no dia (02/04/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Willian Zabott de Souza e de Arnete Inês da Rolt de Souza. A 
pretendente: PRISCILA FILETI, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida 
em Gravatal, SC, no dia (17/03/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Luiz Gonzaga Fileti e de Vera Sandra Capistrano.

O convivente: DELFIM GALISI DOMINGUES, de nacionalidade brasileira estado civil 
divorciado, auditor fiscal do município, nascido em São Paulo, SP, (registrado no RCPN de 
Jardim Paulista, nesta Capital), no dia (06/12/1965) residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Delfim dos Santos Domingues e de Marly Galisi Domingues. A convivente: 
REGINA CÉLIA DE SOUZA COSTA, de nacionalidade brasileira estado civil solteira, 
designer gráfico, nascida em São Paulo, SP, (registrada no RCPN da Casa Verde, nesta 
Capital), no dia (16/09/1969), residente e domiciliada em São Paulo, SP filha de João 
Carlos Martins Costa e de Maria Fernandes de Souza Costa.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

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: RAVEL CÂNDIDO MENDES, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido 
em Princesa Isabel, PB, (Registrado em Juru, PB), no dia 23/07/1997, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Waldeildo Cândido Leite e de Fernanda Mendes 
da Silva. A pretendente: GABRIELA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em Jacobina, BA, no dia 14/04/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Lindosvaldo Jesus Santos e de Valmira Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão encanador, 
nascido em Belo Jardim, PE, no dia 23/08/1973, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo, SP, filho de Silvestre José da Silva e de Anailza da Conceição Silva. A 
pretendente: ROSICLEIDE SILVA DE ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em Belo Jardim, PE, (Registrada em Tacaimbó, PE), no dia 
05/05/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Manoel 
Mecias de Albuquerque e de Teresa de Jesus Silva de Albuquerque.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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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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: ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA, estado civil solteiro, profissão cortador, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (07/05/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Americo Meira Silva e de Ivete Souza Ribeiro Silva. A 
pretendente: SELMA NAVES DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1978), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cirilo Neres de Almeida e de Maria dos Reis Naves de Almeida.

O pretendente: FELIPE CAMPOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Joel João de Almeida e de Mônica Siqueira Campos. A pretendente: 
SIMONE CERQUEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Airton Marques da Silva e de Roseli da Silva Cerqueira.

O pretendente: MARCOS DOMINGUES, estado civil divorciado, profissão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Benedito Domingues e de Anisia Francisca Domingues. A pretendente: 
SANDRA MARTA DE FREITAS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (01/12/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Fernando Gomes Romão de Freitas e de Ilda Marta da Conceição.

O pretendente: LUCIMAR SANTIAGO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão moto-
fretista, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco da Silva e de Bení Santiago da Silva. A 
pretendente: VIVIANE CARDOSO ALVES, estado civil divorciada, profissão operadora 
de laticínios, nascida em Poções, BA, no dia (20/05/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Felix Dias Campos e de Natalicia Cardoso Silva.

O pretendente: DOUGLAS FREITAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues dos Santos e de Eulalia Freitas da Silva. 
A pretendente: MARCELLA VIANA DIAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/09/1999), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, 
SP, filha de Marcelo Viana Dias e de Roberta Barreto da Silva.

O pretendente: RONALD LOPES RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Ribeiro Primo e de Rita Arlete Moreira Pinto. A pretendente: 
LUANA DIAS FREITAS LEMES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ca-
maçari, BA, no dia (10/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Fabiano Dias Lemes e de Alessandra Dias Freitas.

O pretendente: CLÁUDIO CASEMIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
encarregado, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Casemiro da Silva Neto e de Aparecida 
Roberto da Silva. A pretendente: JOSILEUDA PAZ DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão cozinheira, nascida em Fortaleza, CE, no dia (05/04/1970), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Murilo Paz da Silva e de Francisca Eliete da Silva.

O pretendente: RODRIGO BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/09/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jorge Aparecido da Silva e de Suely Barbosa. A pretendente: MARIA 
APARECIDA SEBASTIÃO, estado civil divorciada, profissão diarista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (04/06/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Sebastião e de Beatriz Santos.

O pretendente: TAUAN CAETANO SOARES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
montador óptico, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/07/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Osvani Martins de Almeida e de Silvana Caetano 
Soares de Almeida. A pretendente: THAÍS DE AZEVEDO SILVA, estado civil solteira, 
profissão assistente de bko, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/2001), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Devanildo Izidoro da Silva e de Elaine 
de Azevedo Santos.

O pretendente: OSWALDO ORLANDO COSTA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Santos, SP, no dia (06/01/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Albertino Orlando Costa Filho e de Maria Leopoldina Orlando da 
Costa. A pretendente: JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA, estado civil 
solteira, profissão assistente logística, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/06/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Ferreira e 
de Marina Aparecida de Oliveira.

O pretendente: WANDERSON CLEITON FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (05/10/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ednolia Ferreira dos Santos. A preten-
dente: RAFAELA FERNANDA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Clodoaldo Leite da Silva e de Elaine Cristina de Souza.

O pretendente: ANTONIO DE PÁDUA MORAIS DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são líder de seção, nascido em Campina Grande, PB, no dia (26/12/1983), residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Antonio Raimundo da Silva e de 
Vilma Morais da Silva. A pretendente: MARIA CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão operadora de produção, nascida em Amargosa, BA, no 
dia (29/06/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo 
Alves dos Santos e de Regina Clara Barbosa dos Santos.

O pretendente: EDVAN DA SILVA BEZERRA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Bezerra Filho e de Josefa da Silva Bezerra. A pretendente: 
DAYARA DA SILVA CARNEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Picos, 
PI, no dia (06/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maurício Antonio Carneiro e de Francisca Adriana da Silva.

O pretendente: ELIVALDIR TOMAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Boqueirão dos Cochos, PB, no dia (04/06/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Teodosio da Silva e de Maria Antonieta Tomaz. 
A pretendente: APARECIDA FERNOCHI, estado civil divorciada, profissão doméstica, 
nascida em Arapongas, PR, no dia (11/04/1966), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Romeu Fernochi e de Francisca Ferraz Fernochi.

O pretendente: NATANAEL RIBEIRO MARTINS, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Casa Nova, BA, no dia (28/10/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pio Oliveira Martins e de Iolanda Ribeiro Martins. A pretendente: 
RUTH DE SOUZA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Franciscópolis, 
MG, no dia (01/10/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Vieira de Souza e de Maria Ferreira de Souza.

O pretendente: FELIPE MARQUES DA SILVA JOCA, estado civil divorciado, profissão 
bombeiro civil, nascido em Irece, BA, no dia (28/02/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marques da Silva e de Auridete Silva Joca. A 
pretendente: DANIELA ROBERTA RODRIGUES DE ASSIS, estado civil solteira, profis-
são camareira, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/02/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Iremar Rodrigues de Assis e de Izabel Maria da 
Conceição Bello de Assis.

O pretendente: SAMUEL FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar 
de laboratório, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/10/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cleidelsir Ferreira da Silva e de Francisca de Oliveira 
Alves Silva. A pretendente: TAMMY LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/08/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Telma Lopes da Silva.

O pretendente: MATHEUS RAIMUNDO LIMA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Adriano Santos Lima e de Lucineia Raimundo de Barros. A pre-
tendente: DAIANE GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (30/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Adbias Gomes dos Santos e de Adair Bispo de Oliveira.

O pretendente: RENAN CAIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Neusa Aparecida dos Santos. A pretendente: DAYANE FERNAN-
DES, estado civil solteira, profissão analista financeiro, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (03/08/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Waldir 
Fernandes e de Solange Aparecida Fernandes.

O pretendente: CLAUDINEI MENDONÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis Pereira de Oliveira e de Cleusa Mendonça de Oli-
veira. A pretendente: ANDRESSA SOUSA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Jose da Silva e de Francisca Sousa da Silva.

O pretendente: WILSON SHIGUEO MIYAZAKI, estado civil solteiro, profissão cirurgião 
dentista, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Hideo Wilson Miyazaki e de Ana Rita de Souza Miyazaki. A 
pretendente: CAMILA COSTA DE MEDEIROS, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valdir Brito de Medeiros e de Márcia Aparecida Costa de Medeiros.

O pretendente: RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/09/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo do Nascimento e de Lucineide Santos Gomes 
do Nascimento. A pretendente: JÚLIA D'ARC DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Afogados de Ingazeira, PE, no dia (26/01/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Severino José da Silva e de Maria das 
Dores da Silva.

O pretendente: DJALMA JUNIOR CAETANO PEREIRA, estado civil divorciado, profissão 
funcionário público estadual, nascido em Piancó, PB, no dia (30/03/1977), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma Caetano da Silva e de Lucia 
de Fatima Pereira. A pretendente: PATRICIA DINIZ PEREIRA, estado civil divorciada, 
profissão professora, nascida em Sousa, PB, no dia (30/04/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo Pereira da Silva e de Maria de Lourdes 
Diniz Pereira.

O pretendente: ADERALDO JOAQUIM DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Pilões, PB, no dia (02/03/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Sebastião de Souza e de Maria José de Souza. A 
pretendente: MARIA CELIA QUEIROZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do-
méstica, nascida em Porto Seguro, BA, no dia (05/01/1964), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Sabino José dos Santos e de Teodora Oliveira Queiroz.

O pretendente: MATHEUS CARLOS DA SILVA FERREIRA, estado civil divorciado, pro-
fissão vigilante, nascido em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (08/08/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Nunes Ferreira e de Silvia 
Patricia de Lima. A pretendente: RUTH SANTOS RODRIGUES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão atendente de farmácia, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/03/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues da 
Silva e de Floraci Maria dos Santos.

O pretendente: FÁBIO ÂNGELO DE OLIVEIRA BERNARDO, estado civil solteiro, pro-
fissão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ulisses Bernardo e de Benedita de Oliveira Bernardo. 
A pretendente: VANESSA REGINA ALVES, estado civil divorciada, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/04/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sonia Regina Alves.

O pretendente: VALDIR PEREIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão mar-
ceneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Pereira de Souza e de Haydee Pereira de 
Souza. A pretendente: NIVIA RIBEIRO DE BARROS, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de telemarketing, nascida em Itabuna, BA, no dia (29/11/1969), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cantidio Avelino de Barros e de Maria 
Tereza Ribeiro Barros.

O pretendente: VLADMIRSON INACIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Euclides Inacio da Silva e de Josefa Inacio da Silva. A 
pretendente: MARIA HELENA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profissão pedagoga, 
nascida em Marilandia do Sul, PR, no dia (28/04/1969), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Adolfo de Araujo e de Elza Faria de Araujo.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO JESUS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido em Caldeirão Grande, BA, no dia (13/10/1977), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Augusto Pereira de Souza e de Zilda 
Maria de Jesus. A pretendente: ROSELI DE OLIVEIRA MELO, estado civil solteira, pro-
fissão ajudante geral, nascida em Nazaré da Mata, PE, no dia (04/08/1978), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Nelson de Melo e de Antonia 
Francelina de Oliveira.

O pretendente: CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA, estado civil viúvo, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Pereira e de Maria das Graças Pereira. A pretendente: VILMA 
DE SOUZA CRUZ, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Auriflama, SP, 
no dia (25/06/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jesus 
Lino da Cruz e de Onadir Ferreira de Souza Cruz.

O pretendente: ALEX DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão vigilante patrimonial, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Elviro José dos Santos e de Edileusa dos Santos. A pretendente: 
ISABELLA DE PAULA SILVA, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (13/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Usias Augusto da Silva e de Marilda de Paula Marciano da Silva.

O pretendente: RODRIGO HERCULANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/07/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gervásio Herculano da Silva e de Genivalta da 
Silva Herculano. A pretendente: ROSELAINE DO NASCIMENTO COSME, estado civil 
solteira, profissão costureira, nascida em Jaboatão, PE, no dia (19/08/1976), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Cosme da Silva e de Josefa 
Enilda do Nascimento Cosme.

O pretendente: JULIANO CESAR PINHEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão agente comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Quirino Pinheiro dos Santos e de Maria 
de Lourdes de Oliveira Pinheiro dos Santos. A pretendente: ELZA DOS SANTOS SILVA, 
estado civil solteira, profissão vigilante, nascida em Itamari, BA, no dia (15/11/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ebenezer Vasconcelos da 
Silva e de Alice dos Santos.

O pretendente: WEVÉRTON ADELINO, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Presidente Prudente, SP, no dia (07/05/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Adelino. A pretendente: SAMANTA 
FERRAZ CAMPOS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/09/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Carlos Alberto Campos e de Vera Lucia Ferraz Campos.

O pretendente: EWERTON DA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eraques de Jesus Oliveira e de Anita 
da Silva Oliveira. A pretendente: MICHELLY FERREIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (20/12/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eliel de Almeida Santos e 
de Ana Lucia Ferreira Paiva.

O pretendente: WESLEY GONCALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão ser-
ralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Goncalves de Souza e de Berenice Ferreira de 
Souza. A pretendente: INGRID MAGALHÃES LEITE, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Bitencourt Leite e de Jussara Aparecida 
do Nascimento Leite.

O pretendente: TADEU DE LOLLO, estado civil solteiro, profissão consultor de vendas, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pricila Buhrer. A pretendente: JANETE TERESINHA MANFRO, 
estado civil divorciada, profissão babá, nascida em Rondinha, RS, no dia (09/10/1974), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides Manfro e de Dor-
valina Macari Manfro.

O pretendente: ROBSON ALVES ROCHA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
confecção, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/2001), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio João da Silva Rocha e de Tatiana Maria 
dos Santos Alves. A pretendente: KAUANY FERREIRA SILVA, estado civil solteira, 
profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/2004), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Herbert Ferreira da Silva e de Marta 
Wetina Anunciação Silva.

O pretendente: REINALDO PASSARELLA, estado civil divorciado, profissão metroviário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1961), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sylvio Passarella e de Mercedes Camarda Passarella. A pretendente: 
MARIA DA CONCEIÇÃO SIMAS NETA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Pão de Açucar, AL, no dia (16/01/1962), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria Dulce Simas.

O pretendente: GUILHERME DIAS ALVES VIEIRA, estado civil solteiro, profissão fun-
cionário público entadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Alves Vieira e de Angela Aparecida 
Dias Vieira. A pretendente: NAYARA EVELYN SILVA DE MELO, estado civil solteira, 
profissão coordenadora de projetos, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Silvano Teles de Melo e de 
Simone Aparecida Silva de Melo.

O pretendente: RODRIGO BASTOS MACHADO, estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Reilson Coêlho Machado e de Joselita Pinheiro 
Bastos Machado. A pretendente: DEISE DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profis-
são confeiteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ozeias Coutinho de Lima e de Elizete José dos 
Santos Lima.

O pretendente: CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1992), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos dos Santos e de Teresa 
Vieira dos Santos. A pretendente: EVERTON DO NASCIMENTO MELO, estado civil 
solteiro, profissão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1992), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eriberto Urbano Neves de Melo 
e de Maria Angelica do Nascimento.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (12/10/2000), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Izaias Alves da Silva e de Jaqueline de 
Oliveira Henriques. A pretendente: MÔNIQUE BRITTO SILVA FERREIRA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/08/2003), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Greik Silva Ferreira e de 
Monica Britto Lopes.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE LOPES LOIOLA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ilma Lopes Loiola. A pretendente: EDILENE MA-
RIA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Flexeiras, AL, 
no dia (25/12/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Francisco Silva e de Cicera Maria Silva.

O pretendente: RAUL CABRAL JUNIOR, estado civil solteiro, profissão zelador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raul Cabral e de Evaldice Ribeiro Novaes. A pre-
tendente: MARIA ANTONIA VAZ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Minas Novas, MG, no dia (27/02/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Antonio de Matos Oliveira e de Maria 
do Rosário Vaz de Oliveira.

O pretendente: SAMUEL OLIVEIRA NERES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão gestor financeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Neres dos Santos e de 
Sizinia Oliveira Neres dos Santos. A pretendente: KANANDA LIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão biomédica, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aberaldo José da Silva 
e de Elenice José Lira da Silva.

O pretendente: EDIMILSON JARDIM DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
controlador de acesso, nascido em Ibaretama, CE, no dia (15/06/1968), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Jardim de Oliveira e de Maria 
Celeste de Oliveira. A pretendente: SILVANA TEIXEIRA SOARES, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de escritório, nascida em Juareiro do Norte, CE, no dia (22/05/1974), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Soares da Silva e 
de Francisca Teixeira Soares.

O pretendente: LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão pro-
fessor de inglês, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Mendes de Oliveira e de Dinalva Celestina 
Porto de Oliveira. A pretendente: ANA LÍDIA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão analista de sistemas, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/08/1986), residen-
te e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Pereira dos Santos e de 
Rosana Alves dos Santos.

O pretendente: JEFERSON FERREIRA ROSA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (04/06/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ivon Cipriano Rosa e de Francisca Francinete 
Ferreira. A pretendente: VANESSA OLIVEIRA LIMA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/01/1996), residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marivaldo Faustino de Lima e de Maria do 
Socorro de Oliveira.

O pretendente: DOUGLAS LEANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Claudio dos Santos e de Erinalda dos San-
tos. A pretendente: RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/08/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Pires de Oliveira e de Luciene Andrade 
dos Santos.

O pretendente: ADRIANO BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pedro da Silva e de Maria Liria Barbosa da Silva. 
A pretendente: CAMILA GOMES DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Manoel de Araujo e de Maria da Saude Gomes de Araujo.

O pretendente: CLEBER VERISSIMO PEREIRA, estado civil divorciado, profissão 
cobrador, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Pereira e de Marlene Verissimo Pereira. 
A pretendente: DÉBORA FAUSTINO HIPÓLITO, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/07/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Hipólito e de Conceição Aparecida 
Faustino Hipólito.

O pretendente: EDISON JESUS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
empilhador, nascido em Dário Meira, BA, no dia (09/04/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Albino Venancio do Nascimento e de Nair Maria de 
Jesus. A pretendente: MARIA CLEIDE DE JESUS, estado civil solteira, profissão revisora, 
nascida em Aquidabã, SE, no dia (20/09/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ozório de Jesus e de Maria Elze de Jesus.

O pretendente: ALAN DE MORAES ALEXANDRE, estado civil solteiro, profissão técnico 
em eletrodoméstico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/04/1994), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Serafim Emidio Alexandre e de Elisângela de 
Moraes. A pretendente: PAULA CLEMENTINA MENDES, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/02/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Antonio Mendes e de Francisca Clementina Mendes.

O pretendente: RIVANILDO SEVERINO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão ope-
rador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Raimundo da Silva e de Marluce Luiz da 
Silva. A pretendente: ISIS MARILEIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em Santa Mariana, PR, no dia (04/04/1979), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Antonio dos Santos e de 
Cicera Inacio dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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