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Desde o início da pandemia, estudos realizados pelo Sebrae, em 
parceria com a FGV, apontam que não tem sido fácil para os donos de 
pequenos negócios conseguir empréstimos para manter as empresas 
em funcionamento. No último estudo feito, entre a última semana de 
setembro e 1º de outubro, 31% dos empresários responderam que 
conseguiram crédito - o maior percentual registrado ao longo dos 
últimos meses. De acordo com o presidente do Sebrae, Carlos Melles, 
o acesso ao crédito por parte dos pequenos negócios continua sendo 
um dos principais desafios durante a pandemia.    

Saiba como driblar os obstáculos de acesso a crédito
Três em cada quatro brasileiros acessam a internet, o que equivale a 

134 milhões de pessoas, segundo a pesquisa TIC Domicílios 2019. Dados 
da Nielsen, Comscore, Global Web Index, Kantar e MindMiners mostram 
que 13% da população comprou pela internet pela primeira vez durante 
a pandemia e outros 24% dos brasileiros estão fazendo mais compras 
online nesse período. O especialista em marketing e estratégia de negó-
cios, Frederico Burlamaqui, afirma que hoje é essencial estar presente 
na internet, de modo focado no cliente.   

Onde as empresas devem estar presentes?

Existem muitas ações eficazes que as organizações podem realizar para 
promover a saúde mental no local de trabalho, sendo que elas também 
podem beneficiar a produtividade. Dados da OMS apontam que, para 
cada US$ 1 investido em tratamento intensivo para transtornos mentais, 
há um retorno de US$ 4 em melhoria da saúde e produtividade. Em todo 
o mundo estima-se que 264 milhões de pessoas sofrem de depressão, 
com muitas dessas pessoas também sofrendo de sintomas de ansiedade. 
Apenas os transtornos de depressão e ansiedade custam à economia 
global US$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade.   

Depressão: minimizar os casos na empresa

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Boeing 737 MAX 
A GOL Linhas Aéreas anuncia o retorno do Boeing 737 MAX 

em suas rotas comerciais a partir de hoje (9). Os aviões já 
cumpriram o ciclo de voos técnicos que excederam os exigi-
dos pelas autoridades aeronáuticas e reforçaram os cuidados 
com a despreservação. O 737 MAX é fundamental para os 
planos de expansão da empresa e possui as mais modernas 
tecnologias em seus motores, asas e superfícies de comando, 
o que aumenta a produtividade em 24%, reduz o consumo 
de combustível em 15%, com um alcance de cerca de 1.000 
km a mais (chegando a 6,5 mil) quando comparado com as 
aeronaves atuais 737NG. Até o fim deste mês de dezembro, 
todas as sete aeronaves que estão na atual frota estarão na 
atividade regular.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: voegol.com/reprodução

News@TI

O que esperar da economia para 2021e quais 
as principais oportunidades?

@Quais serão os rumos da economia e das finanças para o 
próximo ano? A pandemia causou muitos prejuízos ao longo 

de 2020 e criou um cenário desafiador para as empresas. Diante 
disso, as organizações precisarão agir de forma ainda mais estra-
tégica. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK 
Paraná) promove o webinar “Cenários econômicos para 2021: o que 
esperar da economia brasileira e mundial e quais são as oportuni-
dades?”, por meio do Grupo de Intercâmbio de Experiências em 
Planejamento Estratégico (GIEPE). O encontro virtual marcado 
para amanhã (10), às 10h30, trará as perspectivas econômicas e 
tendências para o mercado nacional e internacional. No time de 
palestrantes estão: Carlos Eduardo Guimarães, sócio-fundador 
da 4Trader Investimentos; Gabriele Gotwald, sócia-fundadora da 
4Trader Investimentos; Debora Nogueira, economista na AZ Quest 
e Vinicius Langoni, que atua no relacionamento com investidores 
dos fundos geridos pela AZ Quest (https://bit.ly/3nS0Vlp).   
Leia a coluna  completa na página 2

Foto de Markus Spiske no Pexels

Novo levantamento da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar) aponta que 
o Brasil acaba de ultrapassar a 
marca histórica de 7 gigawatts (GW) 
de potência operacional da fonte 
solar fotovoltaica, em usinas de 
grande porte e pequenos e médios 
sistemas instalados em telhados, 
fachadas e terrenos.

Desde 2012, a fonte já trouxe mais de 
R$ 35 bilhões em novos investimentos 

ao País e gerou mais de 210 mil empregos 
acumulados.

No segmento de geração centralizada, 
o Brasil possui 3,0 gigawatts (GW) de 
potência instalada em usinas solares foto-
voltaicas, o equivalente a 1,6% da matriz 
elétrica do País. Em 2019, a fonte foi a mais 
competitiva entre as fontes renováveis 
nos dois Leilões de Energia Nova, A-4 e 
A-6, com preços-médios abaixo dos US$ 
21,00/MWh.

 
Atualmente, as usinas solares de grande 

porte são a sétima maior fonte de geração 
do Brasil, com empreendimentos em 
operação em nove estados brasileiros, 
nas regiões Nordeste (Bahia, Ceará, Pa-
raíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande 
do Norte), Sudeste (Minas Gerais e São 
Paulo) e Centro-Oeste (Tocantins). Os 
investimentos acumulados deste segmento 
ultrapassam os R$ 15 bilhões.

 
Ao somar as capacidades instaladas dos 

segmentos de geração distribuída e gera-
ção centralizada, a fonte solar fotovoltaica 
ocupa o sexto lugar na matriz elétrica bra-
sileira, atrás das fontes hidrelétrica, eólica, 
biomassa, termelétricas a gás natural e 
termelétricas a diesel e outros combustíveis 
fósseis. A fonte solar já representa mais 
do que a somatória de toda a capacidade 
instalada de termelétricas a carvão e usinas 
nucleares, que totaliza 5,6 GW.

Energia solar fotovoltaica ultrapassa 
7 gigawatts no Brasil

No segmento de geração distribuída, são 
mais de 4,0 gigawatts de potência instalada 
da fonte solar fotovoltaica, que repre-
sentam R$ 20 bilhões em investimentos 
acumulados desde 2012, espalhados pelas 
cinco regiões do Brasil. A tecnologia solar 
é utilizada atualmente em 99,9% de todas 
as conexões distribuídas no País, liderando 
com folga o segmento.

 
Em número de sistemas instalados, os 

consumidores residenciais estão no topo 
da lista, representando 72,8% do total. 
Em seguida, aparecem as empresas dos 
setores de comércio e serviços (17,3%), 
consumidores rurais (7,0%), indústrias 
(2,5%), poder público (0,4%) e outros 
tipos, como serviços públicos (0,03%) e 
iluminação pública (0,01%).

 
Em potência instalada, os consumidores 

dos setores de comércio e serviços lideram 
o uso da energia solar fotovoltaica, com 
38,5% da potência instalada no País, segui-
dos de perto por consumidores residenciais 
(38,0%), consumidores rurais (13,2%), 
indústrias (8,9%), poder público (1,2%) e 
outros tipos, como serviços públicos (0,1%) 
e iluminação pública (0,02%).

 
De acordo com a entidade, o Brasil possui 

mais de 333 mil sistemas solares fotovoltai-
cos conectados à rede, trazendo economia e 
sustentabilidade a mais de 415 mil unidades 
consumidoras. Ela está presente em todos os 
Estados brasileiros, sendo os cinco maiores 
em potência instalada, respectivamente: 

Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso e Paraná.

 
“Embora tenha avançado nos últimos 

anos, o Brasil – detentor de um dos melho-
res recursos solares do planeta – continua 
com um mercado solar ainda muito peque-
no, sobretudo na geração distribuída. Há 
mais de 85 milhões de consumidores de 
energia elétrica no País, porém atualmente 
apenas 0,5% faz uso do sol para produzir 
eletricidade”, afirma Ronaldo Koloszuk, 
presidente do Conselho de Administração 
da Absolar.

 
Segundo o CEO da Absolar, Rodrigo 

Sauaia, a energia solar terá função cada 
vez mais estratégica para o atingimento 
das metas de desenvolvimento econômico 
do País, sobretudo agora para ajudar na 
recuperação sustentável da economia, 
já que se trata da fonte renovável que 
mais gera emprego e renda no mundo. “A 
energia solar fotovoltaica reduz o custo de 
energia elétrica da população, aumenta a 
competitividade das empresas e desafoga o 
orçamento do poder público, beneficiando 
pequenos, médios e grandes consumidores 
do País. 

O setor solar fotovoltaico trabalha para 
acelerar a expansão renovável da matriz 
elétrica brasileira, a preços competitivos. 
Somos a fonte renovável mais barata do 
Brasil e ajudaremos o país a crescer com 
cada vez mais competitividade e sustenta-
bilidade”, aponta Sauaia. Fonte: AI/Absolar.
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SETE áREAS DE TRABALhO 
E AS SuAS PROFISSõES

    Leia na página 6

“FuTuRO DO TRABALhO” já ChEGOu

Melhor jogador do século
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, 

Ronaldinho Gaúcho e Mohamed Salah 
foram os escolhidos pelo público para 
disputar a final do prêmio de melhor 
jogador do século 21 do Globe Soccer 
Awards. Os quatro foram os mais votados 
em uma lista de 28 jogadores e ex-atletas. 
Ao lado do atacante Lewandowski, do 
Bayern de Munique, Messi e CR7 tam-
bém aparecem entre os finalistas para o 
prêmio de melhor jogador de 2020. Gian 
Piero Gasperini, comandante da Atalan-
ta, brigará com os alemães Hans-Dieter 
Flick e Jürgen Klopp pela premiação de 
melhor técnico do ano (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/sete-areas-de-trabalho-e-as-suas-profissoes-do-futuro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/darf-podera-ser-pago-por-meio-do-pix/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/onde-as-empresas-devem-estar-presentes-para-se-manterem-concorrentes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saiba-como-driblar-os-obstaculos-de-acesso-a-credito/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/depressao-como-detectar-e-minimizar-os-casos-dentro-da-empresa/
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Nova solução permite implantação de 
veículos autônomos

@A VIA Technologies, Inc. anunciou hoje o lançamento do VIA 
Mobile360 L900, um sistema ultracompacto no veículo que 

permite que startups e desenvolvedores acelerem o tempo de 
colocação no mercado de inovações de direção autônoma e segu-
rança veicular. Equipado com o módulo NVIDIA Jetson TX2, o VIA 
Mobile360 L900 oferece computação avançada, gráficos e desem-
penho de IA necessários para veículos autônomos, assistência ao 
motorista e aplicativos de segurança do operador. Seu suporte para 
nove câmeras automotivas confere flexibilidade incomparável para 
integrar a combinação apropriada de ADAS (Sistemas Avançados 
de Assistência ao Motorista), Visualização Surround e DMS (Siste-
ma de Monitoramento do Motorista) para atender às necessidades 
específicas de instalação.

Startup cria aplicativo de descontos que faz 
render o salário

@O People Club nasce para transformar a experiência do usuário 
e já conta com 250 empresas atendidas e mais de 12 mil pessoas 

beneficiadas, em várias partes do Brasil. Além disso, já são mais 
de 5 mil estabelecimentos credenciados, sendo possível inclusive o 
usuário indicar estabelecimentos de sua preferência – São Produtos 
e serviços de alimentação, bem-estar, saúde, educação, esportes, 
academias, infanto-juvenil, entretenimento, viagens, compras e 
muito mais. O People Club é mais uma solução criada pelo Grupo 
ROIT, accountech em gestão contábil, tributária e financeira. Com 
base em automações, geolocalização e inteligência artificial, o apli-
cativo consegue oferecer benefícios a partir do perfil de consumo 
e preferências de cada colaborador da empresa (https://www.
peopleclub.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Qual é o papel do gestor na adoção de uma 
cultura orientada à segurança de dados?

Luiz Penha (*)

Estruturar um sistema de ope-
rações em plena conformidade 
com a lei e capaz de extrair o 

real valor dos dados disponíveis. Se 
pudéssemos resumir um dos objetivos 
mais contundentes no cenário atual 
das empresas brasileiras, essa frase 
inicial seria extremamente fidedigna. 
No entanto, para se atingir esse nível 
de maturidade interna, o gestor precisa 
se apoiar em uma visão abrangente 
sobre o tema, considerando variáveis 
e componentes ligados à disseminação 
de uma concepção inovadora quanto à 
utilização e armazenamento dos dados.

Se o público consumidor, acostuma-
do a ceder informações pessoais para 
marcas, conscientizou-se sobre a im-
portância de se preservar a integridade 
desses materiais, a legislação nacional 
não poderia deixar de contemplar essa 
demanda justificável. Cabe às organi-
zações adequar suas governanças a 
fim de sustentar processos alinhados à 
conformidade prevista no texto da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
que certamente terá sua vigência 
retomada após a normalização das 
atividades. O gestor, figura que deve 
encabeçar a implementação de medidas 
que fomentem essa transição de forma 
gradual e segura, precisa se atentar a 
questões primordiais nesse sentido.

Eficiência imediata repousa na 
tecnologia

O caráter emergencial ligado ao tema 
é inegável. Não precisamos voltar muito 
no tempo para encontrar o exemplo de 
março, mês em que os primeiros casos 
da pandemia global foram identificados. 
Para assegurar a continuidade das 
atividades de trabalho, o fator tecno-
lógico tomou o protagonismo para si 
e preservou os resultados de diversas 
empresas. Agora que, aparentemente, 
as coisas parecem retornar ao normal, a 
presença da máquina pode ir além, não 
somente como um agente de contenção, 
mas um verdadeiro potencializador do 
escopo operacional.

em vigor, os executivos não podem mais 
renegar a construção de um ambiente 
digital seguro. Dentro da proposta da 
nova legislação, estão previstas puni-
ções severas para o descumprimento 
de exigências e obrigações que, em 
resumo, priorizam transparência, 
consentimento e privacidade como 
elementos indispensáveis. De fato, os 
desafios são numerosos, a exemplo da 
obrigatoriedade de se rastrear informa-
ções armazenadas, bem como a análise 
assertiva dos conteúdos identificados.

Contratação do DPO reflete essa 
nova mentalidade

Permanecendo no campo da LGPD 
e os métodos para absorvê-la interna-
mente, deve-se passar pela contratação 
de um Data Protection Officer, ou ape-
nas DPO. Na prática, o designado para o 
cargo terá de representar o fio condutor 
entre a empresa, os titulares dos dados 
e a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD), órgão responsável 
pela orientação, fiscalização e aplicação 
de advertências e punições. Habitando 
um departamento independente da 
empresa, esse profissional tem o com-
promisso de exercer suas atividades 
sem interferências internas, pois suas 
investigações serão conduzidas em prol 
do interesse geral da organização. A 
posição do DPO também é proveitosa 
na medida em que pode sanar dúvidas 
e esclarecer situações ocasionadas 
pela LGPD, mostrando-se acessível a 
clientes e funcionários.

Os desafios existem e estão colocados 
à mesa. Sentar, identificar as maiores 
lacunas e encontrar alternativas fac-
tíveis de se implementar uma cultura 
orientada à segurança de dados é o 
primeiro passo para se adequar a um 
futuro que não aceita meio termo. 
Você, enquanto gestor, está satisfeito 
com a realidade informacional de sua 
empresa? Se a resposta não for positiva, 
talvez seja hora de se movimentar.

(*) É co-founder e COO da Nextcode. Com vasta 
experiência em Infraestrutura de TI e segurança 

de dados, o executivo possui mais de 11 anos de 
experiência na área.

Além de reconhecer as maiores dificuldades internas, é função do líder compreender o contexto acerca 
da LGPD e seus efeitos práticos para o cotidiano operacional

Em outras palavras, a validação ma-
nual das informações disponibilizadas 
não é uma alternativa aceitável. Ape-
sar de perdurar em grande parte do 
empresariado, trata-se de um método 
que flerta com erros e falhas críticas 
perigosas, formalizando um peso con-
trário à segurança fiscal. A inserção de 
ferramentas automatizadas oferece o 
respaldo desejado para construir os 
pilares de uma gestão fiscal saudável.

LGPD de volta à pauta empresarial
Segundo um levantamento realiza-

do pela Unisys, que visa estabelecer 
um parâmetro sobre a percepção do 
consumidor quanto às informações 
cedidas para as marcas, apenas 29% dos 
brasileiros confiam nas empresas para 
lidar com seus dados. Três quartos dos 
entrevistados também temem por in-
vasões cibernéticas. Essa baixa parcela 
de consumidores confiantes quanto ao 
modo escolhido pelas organizações para 
conduzir seus dados pessoais não é por 
acaso. Durante muitos anos, optou-se 
por postergar um amplo investimento 
nas áreas de TI, setores que comportam 
a estrutura necessária para proteger o 
fluxo informacional.

Felizmente, com a sanção da LGPD 
e a expectativa atual de que a lei entre 
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Expectativas dos consumidores 

no novo cenário econômico

Os últimos meses têm 
sido extremamente 
desafiadores 
para as empresas 
nacionais, não há 
como questionar essa 
afirmação. 

No que diz respeito ao 
relacionamento com 
o cliente, o impacto 

foi em grande escala e ainda 
produz tendências para o 
pós-pandemia, exigindo um 
alto nível de adaptabilidade 
por parte das organizações. 

Com essas mudanças 
significativas na jornada 
de compra do usuário, que 
por sua vez se encontra 
cada vez mais exigente por 
interações humanizadas, 
mesmo no ambiente digital, 
a expectativa é de que o 
empresariado terá de reunir 
esforços para proporcionar 
intimidade ao cliente e sus-
tentar vínculos proveitosos 
para ambas as partes. 

Nesse sentido, algumas 
características se destacam 
entre as demais e apontam 
para ótimas oportunidades 
de se corresponder aos 
anseios do público. É impor-
tante enfatizar que as em-
presas não estão à deriva no 
que diz respeito à inovação, 
com alternativas disponí-
veis no mercado totalmente 
capazes de modificar o perfil 
estratégico e abrir portas 
para novas possibilidades 
comerciais. Antes disto, 
deve-se compreender o que 
de fato mudou após esse 
acontecimento de alcance 
global.

Personalização é cami-
nho sem volta - Em outros 
tempos, proporcionar um 
serviço de qualidade ou 
um produto de saltar os 
olhos poderia simbolizar 
uma grande vitória mer-
cadológica para a empresa 
em questão. Hoje, com a 
transformação digital e a 
conscientização do con-
sumidor sobre o que há 
de novo e mais vantajoso 
no mercado, é necessário 
ir além desse quesito e 
construir relacionamentos 
individuais e adequados 
às características de cada 
usuário.

Os clientes não esperam 
que a companhia os trate 
como números ou somente 
mais uma oportunidade de 
compra. Toda interação, 
seja ela conduzida por ca-
nais digitais, deve abdicar 
de qualquer aspecto de 
indiferença e trabalhar com 

técnicas customizáveis. 
O que o consumidor pro-
cura? Quem ele é? Como 
ele deseja resolver seus 
problemas? São perguntas 
válidas e indispensáveis 
para um atendimento bem 
conduzido.

Sua empresa é capaz 
de antecipar deman-
das? - Precisão e agilidade 
são elementos obrigatórios 
para empresas inseridas no 
contexto digital. Esse nível 
de maturidade operacional 
voltada para a presença da 
inovação deve refletir em 
uma política de comuni-
cação externa orientada à 
predição.

Em outras palavras, se 
os clientes possuem re-
lacionamentos com uma 
organização, é de se esperar 
que ela seja capaz de an-
tecipar oportunidades de 
produtos ou serviços que 
possam beneficiar o usuário 
final, antes que ele tenha de 
tomar a iniciativa. Por isso, 
a importância de se contar 
com referências analíticas 
produzidas por sistemas 
digitais.

Flexibilidade como 
diferencial competitivo 
- Atualmente, a população 
como um todo está acostu-
mada a utilizar ferramentas 
inteligentes, formalizadas 
para se adaptar às parti-
cularidades apresentadas 
por cada um, independen-
temente do ambiente em 
que o consumidor opte por 
marcar presença. 

Essa condição também 
se estende ao modelo de 
comunicação adotado pelas 
empresas, que deve se ade-
quar às especificidades do 
canal selecionado pelo usu-
ário. Tal mobilidade passa 
uma mensagem positiva de 
que a organização entende 
o formato escolhido pelo 
cliente e não espera que ele 
mude seus hábitos virtuais.

Por fim, destaco que o pro-
cesso de reformulação das 
experiências de compra no 
novo cenário econômico é 
uma movimentação que não 
deve ser subestimada pelas 
companhias nacionais. Para 
o mundo pós-pandêmico, 
criar intimidade com o clien-
te e colocar o ser humano 
no centro das relações é um 
compromisso a ser firmado 
por todos, e a implementa-
ção tecnológica apresenta 
os artifícios ideais para se 
atingir esse objetivo.

 
(*) - É Founder e CEO na b2finance 

(http://b2finance.com).

Mauro Inagaki (*)

Um evento totalmente digital, uma ex-
periência exclusiva e imersiva, sem sair de 
casa. Com o tema “Ideias que nos movem”, 
o TEDxUFPR de 2020 acontece nos dias 12 
e 13 de dezembro, com 11 palestras e cinco 
workshops. É a primeira edição realizada 
totalmente online, com óculos de realidade 
virtual e muita tecnologia, como a captação 
de imagens em 360 graus e lettering em 3D.

“Esse ano foi diferente de tudo que já 
vivemos, e o TEDxUFPR acabou se inspi-
rando nisso para criar algo novo, um evento 
100% digital com um time de profissionais 
diversificados e temas de interesse geral”, 
explica o organizador, Matheus Salles. 

As palestras confirmadas são: James 
Marins, fundador do Instituto Legado e 
autor do livro "A era do impacto"; Izabella 
Camargo, jornalista, youtuber no canal 
"Unha Talks" e autora do livro "Dá um 
tempo; Lama Padma Samten, mestre do 
Budismo Tibetano no Brasil e fundador 
do Centro de Estudos Budistas Bodisatva; 

“Ideias que nos movem”
Google Business Group Curitiba; Negritu-
de e Marcos Civilizatórios Africanos com 
Carla Ávila, que é professora e ativista no 
Movimento de Mulheres Negras de Pelotas 
(RS); Núcleo Feminista de Dramaturgia 
com Maria Giulia Pinheiro, poeta, perfor-
mer, roteirista, pesquisadora e ativista; 
Workshop de Inovação, Startup e Hot Seat 
(Pitch) com os mentores e investidores do 
Founder Institute Curitiba e ainda Pro-
dução e Conservação da Natureza com a 
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem 
e Educação Ambiental – SPVS e a Grande 
Reserva Mata Atlântica – GRMA.

Os inscritos selecionados terão acesso 
à experiência completa do TEDxUFPR, 
com salas virtuais exclusivas, workshops, 
kit congressista oficial e ainda óculos 
de realidade virtual. O público em geral 
poderá acompanhar as palestras, gratui-
tamente e ao vivo, pelo canal do Youtube 
(https://www.youtube.com/tedxufpr) e 
ainda fazer parte dos grupos de What-
sApp e Telegram.

Rafize Santos, mestre em filosofia, mentora 
de empreendedorismo feminino na BADASS 
e consultora; Thiago Ayres, investidor anjo 
na CWB Angels, consultor na Consigliere 
e empreendedor; Juliana Bley, psicóloga 
idealizadora do SafetyLabs; Fernando Lou-
zada, neurocientista e professor da UFPR; 
Gabi Mahamud, fundadora do Good Truck, 
Flor de Sal e líder de sustentabilidade UPG; 
Octávio Nassur, designer de oportunidades 
e idealizador do Festival Internacional de 
Hip Hop; Thiago Romariz, Global Head of 
Content & PR do EBANX; e Naomi Helena, 
estudante de Direito UFPR, ativista e con-
selheira municipal de Direitos da Mulher.

“Também é a primeira vez que fazemos 
workshops. Selecionamos instituições e 
projetos que são referência não só em Curi-
tiba, mas em todo o país”, comenta Tales 
Costa, que é coorganizador do TEDxUFPR.

Os workshops confirmados são: Empreen-
dedorismo Feminino, ministrado por Piettra 
Marques, empreendedora e artista, Lead no 

Luiz Penha

Empreendimento tecnológico 
inédito no país

A cidade paulista de Brodowski, 
na região de Ribeirão Preto, re-
ceberá o primeiro polo industrial, 
comercial e empresarial 4.0 do 
país. O ineditismo do projeto se dá 
em razão de reunir diversos tipos 
de empresas em um condomínio 
fechado; com guarita, segurança e 
monitoramento 24h por dia; e ser 
dotado de alta tecnologia e completa 
infraestrutura logística. As obras 
já começaram e a entrega será no 
segundo semestre de 2021. Depois 
de finalizado, o polo gerará cerca de 
2 mil empregos diretos e fomentará 
a economia de toda a região.

A incorporação de novas tecno-
logias em automação, inteligência 
artificial e internet das coisas em 
todos os setores industriais está 
provocando uma verdadeira revo-
lução nos processos de manufatura, 
logística e tecnologia da informação 

de empresas inovadoras preparadas 
para o futuro. E este é justamente o 
conceito do polo 4.0, que possui uma 
área total de 300 mil m2, sendo 27 
mil m2 de áreas verdes arborizadas.

Denominado Polo Empresarial e 
Industrial Thomazella, o empreen-
dimento possui 118 lotes de 1.000 
m2 a 1.600 m2, energia renovável, 
drenagem de águas pluviais, prédios 
com iluminação em led, ruas amplas 
e pavimentadas para o tráfego de 
qualquer tipo de caminhão, rede de 
água potável com poço artesiano, 
rede coletora de esgoto com estação 
elevatória e emissário para trata-
mento municipal em Brodowski, 
infraestrutura diferenciada com 
boulevard comercial e coworking, 
praça de alimentação, lounges de 
convivência, centro médico, helipon-
to, prédio de recepção com cafeteria 
e salas de reuniões e de treinamento.
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D - Água em Lata
A Água Mineral Serra do Atlântico lança uma nova embalagem em lata, 
com 310 ml. Já disponível no mercado, ela marca mais um passo da 
fabricante paranaense na busca por sustentabilidade. Desde fevereiro, 
90% da energia necessária para manter a linha de produção, instalada 
aos pés da Serra da Mar, em Morretes, vem da energia solar. As novas 
latas são produzidas pela Ball Corporation, que já tem a expertise de 
fornecer latas para água tanto no Brasil quanto em outros mercados, 
como Estados Unidos e Europa. Além de ser a embalagem mais sus-
tentável da cadeia de bebidas, com uma taxa de reciclagem de cerca 
de 97,6%, a latinha possui diversas vantagens. Ela é inviolável, além de 
gelar mais rápido. Outro destaque é que, devido ao seu design, ela se 
destaca nas gôndolas dos supermercados. A Serra do Atlântico é listada 
entre as 100 melhores águas minerais do mundo pelo guia Fine Waters.

E - Investir no Exterior
Com o número crescente de novos investidores na bolsa de valores, 
especialmente pessoas físicas, e as novas possibilidades que se abrem 
fora do país, como os BDRs, o investidor precisa estar atento e coberto 
de informações para analisar riscos e oportunidades. Para fomentar o 
conhecimento, o TradeMap, maior hub do mercado financeiro, lança o 
curso Passaporte Investidor, 100% gratuito e digital, que reúne especia-
listas de referência nesse mercado e que conta com o apoio de empresas 
como B3, corretora Avenue e Toro Investimentos. Com um conteúdo 
voltado a desmistificar oportunidades de investimento em outros pa-
íses, o curso está dividido em oito módulos. As vagas são ilimitadas, e 
o conteúdo será disponibilizado gratuitamente por até seis meses. Os 
interessados devem realizar a inscrição no site (https://bit.ly/39Jd08H).

F - Desafio das Profissões
Com a aproximação do Enem, estudantes têm procurado diversas 
formas de se preparar para o exame. Uns estudam utilizando métodos 
mais tradicionais, como livros e apostilas, e outros buscam ferramentas 
mais arrojadas, com formato mais interativo. Milhares de jovens têm 
dúvidas sobre qual carreira seguir, e pensando em oferecer este preparo 
através de recursos tecnológicos, o Ecossistema Ânima traz o “Desafio 
das Profissões”. Inspirada no Escape 60, o game tem enigmas sobre 
as principais carreiras que são dúvidas desses alunos, testando seus 
conhecimentos sobre as profissões. Para passar pelos enigmas, o aluno 
tem de ter habilidades necessárias para obter bom resultado na prova 
como foco, estratégia, gerenciamento do tempo e raciocínio rápido. Os 
interessados podem se inscrever pelo site (https://escape60.com.br/
anima.php) e conferir a novidade.  

A - Inovação e Tecnologia 
A São Paulo Tech Week (SPTW), um dos maiores festivais de inovação e 
tecnologia do mundo, começa no próximo sábado (12). Descentralizada, 
a SPTW apresenta mais de 100 eventos, selecionados por cerca de 90 
curadores especializados em mais de 50 áreas, como Transformação 
Digital, Mulheres, Indústria 4.0 e Educação. Como parte das atividades 
de abertura da SPTW, o SportsTech Brasil Summit começa o festival 
no Museu do Futebol, no Pacaembu. O evento reunirá toda a indústria 
esportiva para oferecer uma experiência interativa voltada a empreende-
dorismo, tecnologia e inovação no setor. Terá sete dias de programações  
online, até o dia 18, distribuídas em diversos formatos, como visitas 
guiadas, webinars e debates. Programa e outras informações: (www.
saopaulotechweek.com). 

B - Comunicação e Marketing 
A Printi, gráfica online com foco na personalização, está com vagas de 
emprego abertas para as áreas de Marketing, Comunicação e Mídias 
Sociais. As oportunidades são para o regime home office. É uma empresa 
que utiliza a tecnologia para descomplicar a vida dos empreendedores 
na hora de personalizar. Fundada em 2012, a companhia é pioneira 
nas práticas de Web2Print e Web2Pack no Brasil e tem como principal 
investidor a Cimpress, grupo presente em mais de 20 países, respon-
sável por operar organizações que oferecem customização em massa 
para diversas tiragens. Como representante brasileira dessa atuação, 
tem como objetivo ajudar clientes de diferentes portes, principalmente 
os que estão começando a profissionalizar seus negócios. Entre seus 
principais atributos, estão parceria, acessibilidade e tecnologia. In-
teressados devem se cadastrar na página: (printi.com.br/carreiras).

C - Vantagens da Terceirização  
A terceirização pode ser uma aliada de empresas que perderam funcio-
nários durante a crise provocada pela Covid-19 e agora buscam opções 
para suprir demandas a curto prazo. A rapidez na resolução dos proble-
mas nas áreas contábil, fiscal e financeira, a mão de obra especializada 
e as ferramentas inovadoras ajudam clientes que buscam precisão 
em seus processos, além disso, a terceirização também permite que o 
cliente foque em seu core business. - A Mazars, auditoria e consultoria 
empresarial, em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-França, 
realiza um webinar gratuito sobre as vantagens da terceirização. O 
evento será na próxima terça-feira (15), às 10h, e os interessados em 
assistir, devem fazer o cadastro pelo link: (https://www.ccfb.com.br/
eventos/as-vantagens-da-terceirizacao/). Após a inscrição, receberão o 
endereço do evento por e-mail. 

G - Setor de Biscoitos
Em linha com a estratégia de ampliar sua presença no Nordeste, a Ma-
rilan, marca especialista em biscoitos e a segunda maior fabricante da 
categoria no país, acaba de inaugurar sua unidade fabril no município 
de Igarassu, a 30 km de Recife. A nova planta será responsável pela ge-
ração de cerca de 250 empregos diretos e terá papel fundamental para 
que a empresa possa atender à crescente demanda por seus produtos 
na região. A produção no município será iniciada com categorias que 
representam mais de 80% do mercado de biscoitos na região: cream 
crackers, laminados, como maizena e maria, recheados, rosquinhas e 
salgadinhos sortidos. Para visualizar e se candidatar a cargos na mais 
nova fábrica, visite (https://trabalheconosco.vagas.com.br/marilan). 

H - Contratos de Terminais
A Santos Port Authority (SPA) lançou três editais para firmar contratos 
transitórios em áreas com contratos vencidos recentemente – dois na região 
do Saboó e um no Paquetá. No total, são 101,3 mil metros quadrados a 
serem transferidos à iniciativa privada pelo prazo de 180 dias ou até que 
sejam ultimados os respectivos processos licitatórios para a assunção do 
novo arrendatário, o que ocorrer primeiro. Vence quem ofertar o maior valor 
resultante da soma dos valores fixos (por metro quadrado) e variáveis (por 
movimentação). Não há restrição de tipologia de carga a ser movimentada. 
O edital prevê envio de propostas pelas empresas interessadas úteis até 
o próximo dia 18. Acesse os editais em: (http://www.portodesantos.com.
br/processo-seletivo-simplificado-contratos-de-transicao/) 

I - Guia Salarial 
A Adecco, líder mundial em recrutamento e seleção, acaba de lançar o 
Guia Salarial Adecco 2021. O estudo foi elaborado para empresas e can-
didatos, desde profissionais que ocupam cargos de liderança até aqueles 
que buscam a primeira oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. 
Na primeira edição do guia, é possível encontrar informações e tabelas 
salariais de diversos cargos na região Sudeste, mudanças e tendências de 
Recrutamento e Seleção, além de conteúdo voltado à tecnologia utilizada 
nos processos seletivos. O levantamento pretende ajudar no processo 
de tomada de decisão e ser uma ferramenta de ação para profissionais, 
líderes, gestores que integram o mundo corporativo. Acesse em http://
adecco.com.br/guia-salarial  para fazer o download do guia. 

J - Presença Global
A VTEX, unicórnio brasileiro e única plataforma de e-commerce-marketplace
-OMS totalmente integrada do mundo, anunciou mais um grande passo nos 
seus planos de expansão global, com a abertura do seu primeiro escritório 
físico no continente asiático. A instalação, localizada em Singapura, será um 
escritório de excelência no serviço ao cliente, com uma equipe local para 
apoiar o mercado da Ásia-Pacífico e clientes globais como a Motorola, que 
conta com lojas D2C na Índia e no Japão, e a Stanley Black & Decker, que 
tem lojas B2B na Índia e Coreia do Sul, entre outros. A VTEX optou por 
se expandir para a Ásia devido à imensa oportunidade de crescimento do 
continente, sendo hoje a região que mais cresce em e-commerce no mundo 
e um local ideal para recrutar talentos multiculturais e com experiência em 
comércio eletrônico. Outras informações: (www.vtex.com). 

Voltar à escola… 
voltar à vida

Urge parir uma 
nova rotina de vida, 
acrescentada de 
novos códigos de 
comportamento

Considerando que a pande-
mia permanecerá como 
fato e pano de fundo no 

mundo pelos próximos meses 
ou anos, até que a ciência dê a 
palavra final sobre a imunização 
coletiva, parece coerente pres-
supor um retorno à vida a partir 
dessa realidade. 

Utilizando a metáfora do 
retrovisor e do para-brisa, é 
preciso considerar que há um 
movimento obrigatório e ur-
gente a seguir e que é preciso 
estar atento à estrada que se 
percorre a partir daqui, porém, 
sem deixar de olhar para trás, 
guardando a prudência sobre o 
que nos forçou a reduzir tudo 
nesse período, assumindo con-
sequências desejáveis ou não 
– porque, de fato, nada parou, 
mas adaptou-se nos formatos, 
na qualidade, na velocidade e 
no tempo.

Nessa etapa de convívio de 
nove meses com o vírus ainda 
não debelado, urge parir uma 
nova rotina de vida, acrescen-
tada de novos códigos de com-
portamento que se amplifiquem 
e entronizem na cultura da 
sociedade, considerando que 
humanos possuem natureza 
gregária e que, para não adoe-
cerem mentalmente, terão de 
adaptar espaços e formas de 
convivência. 

As horas que a criança e o 
jovem passam na escola fazem 
falta – não apenas pelo que 
aprendem, mas também pelos 
relacionamentos que constro-
em, pelo que vivem e sentem 
nela. Escola é vida. Além disso, 
escolas fechadas significam, 
para um grande número de 
crianças e jovens, o cercea-
mento do acesso a qualquer 
infraestrutura de bem-estar e 
desenvolvimento, aumentando 
a vulnerabilidade e o isolamento. 

Um exemplo disso é a queda 
no número de notificações de 
ocorrências de estupro de vulne-
rável (quando a vítima é menor 
de 14 anos) no Brasil durante 
o isolamento - e isso, segundo 
especialistas em direitos da in-
fância e da juventude, é um sinal 
da possível subnotificação gera-
da pelo fechamento de creches 
e escolas, já que geralmente as 
denúncias chegam por meio de 

educadores, cuidadores, profes-
sores e profissionais da área de 
saúde escolar. 

Em âmbito mundial, relatório 
da ONG World Vision prevê 
um aumento que pode variar 
de 20% a 32% da média anual 
de violência física, emocional 
e sexual contra crianças e 
adolescentes. Então, diante da 
realidade das famílias pela busca 
de sustento e renda, a escola se 
impõe também como um espaço 
indiscutível de cuidado. Escola 
é proteção.

O retorno à atividade escolar 
presencial – desde que em áreas 
em processo de descenso de in-
fecções, obedecendo e zelando 
por protocolos sanitários, com 
assentimento dos responsáveis 
e diálogo para preparar a toda 
comunidade – pode ser conside-
rado viável. Protocolos seguidos 
na escola inspiram a criança 
a ensinar a família. Escola é 
multiplicadora de bons hábitos.

Um estudo do Center for 
Disease Control and Prevention 
(CDC) evidencia que crianças 
apresentam susceptibilidade até 
5,5 vezes menor à infecção pelo 
Sars-CoV-2 do que os adultos, e 
representam uma fração mínima 
dos casos. Além disso, a morta-
lidade e a taxa de complicações 
por Covid-19 em crianças são 
mínimas e menores do que a da 
influenza na mesma faixa etária. 

Estudo publicado na Nature 
Pediatrics afirma que entre 90% 
e 99% das crianças infectadas 
são assintomáticas ou oligossin-
tomáticas; diz ainda que a gripe 
comum, para a qual já temos va-
cinas disponíveis, já causou duas 
vezes mais mortes de crianças 
este ano do que a Covid-19 e 
que a mortalidade proporcional 
da H1N1 é 4,5 vezes maior do 
que a da Covid-19 em crianças. 
Estudo do CDC atesta que a 
mortalidade é pelo menos 37,5 
vezes menor em crianças do que 
em adultos.

Em que pese a razoabilidade 
dos argumentos, o que se infere 
aqui, mais o contraditório nas 
opiniões, é que a discussão vai 
muito além de ir ou não ir a 
certos lugares, abrir ou fechar 
portas, fazer ou não fazer o que 
sempre se fez. Mas de encarar e 
angustiar-se com o dilema que, 
na verdade, explica e justifica 
a vilania, a coisa terrível que é 
para o presente e muito mais 
para o futuro, viver o estado de 
pandemia. 

 
(*) - É gerente pedagógica do Sistema 

Positivo de Ensino.

Cleia Farinhas (*)

De acordo com o Ins-
tituto Brasileiro de 
Geografia e Estatís-

tica (IBGE), esse é o maior 
resultado para um mês de 
novembro desde 2015. Na-
quele momento o indicador 
atingiu 1,01%. Os dados são 
do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), divulgado ontem 
(8), pelo IBGE.

No ano, o IPCA acumula 
alta de 3,13% e, em 12 me-
ses, de 4,31%, o que significa 
que é maior do que os 3,92% 
observados nos 12 meses 
imediatamente anteriores. 
Em novembro de 2019, o 
indicador havia ficado em 
0,51%. Faltando um mês 
para o fechamento do ano e 
com o acumulado de 4,31% 
em 12 meses, a inflação está 
dentro da meta do governo e 
próxima ao centro da meta, 
atualmente estipulada em 

Esse é o maior resultado para o mês de novembro desde 2015.
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O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) subiu 
1,82% em novembro, a maior alta do ano e a maior variação 
desde julho de 2013. O resultado é 0,11 ponto percentual 
superior ao de outubro (1,71%). No ano, o acumulado ficou 
em 8,06%, enquanto nos últimos 12 meses é de 8,30% 
contra 6,48% nos 12 meses imediatamente anteriores. 
Em novembro de 2019, o índice ficou em 0,11%. Os dados 
foram divulgados ontem (8), pelo IBGE.

O resultado tem relação com o custo dos materiais de 
construção, que teve alta de 3,15%. “O segmento de aço 
foi o que apresentou, em todas as regiões, uma maior alta. 
Dos três produtos com maior variação, dois são do segmen-
to do aço. Também houve aumento considerável dentro 
do segmento de agregados (areia e pedra) e cerâmicas 
(tijolos e telhas cerâmicas), mas o aço teve uma subida 
de abrangência nacional, principalmente o vergalhão”, 
disse, em nota, o gerente da pesquisa, Augusto Oliveira.

Segundo o analista, a mão de obra também exerceu 
influência no resultado por conta de acordos coletivos. 
A taxa registrou aumento de 0,25%, subindo 0,21 ponto 
percentual em relação ao mês anterior (0,04%) e 0,20 
ponto percentual contra novembro de 2019 (0,05%). 

Resultado do mês tem relação com o 
custo dos materiais de construção.

Jo
sé

 P
au

lo
 L

ac
er

da
/C

N
I/A

B
r

Inflação oficial teve alta de 
0,89% em novembro, diz IBGE
A inflação de novembro ficou em 0,89% com a influência da alta nos preços dos alimentos e dos 
combustíveis. O percentual é mais alto do que o resultado de outubro, quando ficou em 0,86%

famílias também subiram, 
como o arroz (6,28%) e o 
óleo de soja (9,24%). Após 
as altas, o grupo de alimen-
tos e bebidas variou 2,54%. 
Outras variações positivas 
foram da cerveja (1,33%) e 
do refrigerante e água mi-
neral (1,05%) consumidos 
fora do domicílio. Esses dois 
produtos tinham registrado 
queda em outubro.

A segunda maior influên-
cia no índice de novembro 
foi o grupo de transportes, 
que teve alta de 1,33%. A 
inflação do grupo foi causada 
pelo aumento no preço da 
gasolina (1,64%). O pesqui-
sador destacou, ainda, as 
altas de seguro voluntário 
de veículos e do transporte 
por aplicativo. Os grupos de 
alimentos e bebidas e trans-
portes representaram cerca 
de 89% da alta do IPCA de 
novembro (ABr).

4,0%, com margem de 1,5% 
de tolerância, para mais ou 
para menos. 

O gerente da pesquisa, 
Pedro Kislanov, informou 
que esse acumulado ainda 
está influenciado pela in-
flação forte de dezembro 
do ano passado por causa 
das carnes. “Vamos ter 
que esperar para ver como 

vai ser o comportamento 
de dezembro deste ano”, 
apontou, ao informar que 
o cenário de novembro é 
parecido com o notado nos 
últimos meses, em que o 
grupo de alimentos e bebi-
das continua impactando 
bastante o resultado. 

Os preços de outros produ-
tos importantes na cesta das 

Índice Nacional da Construção Civil 
subiu 1,82%

“Houve captação de reajustes em três estados: Goiás, 
Rondônia, e principalmente, Rio Grande do Sul. Dessa 
forma, a parcela de mão de obra teve uma variação maior 
que em outubro, quando não foi observado esse tipo de 
reajuste”, disse (ABr).

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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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5G, uma ameaça à 
cibersegurança?

Estamos prestes a 
adotar a tecnologia 
5G, que terá entre 
uma das principais 
aplicações a 
comunicação entre 
equipamentos e 
endpoints

Ou seja, câmeras li-
gadas na rede, ce-
lulares com acesso 

à internet e até carros 
autônomos. Porém, quando 
se fala em desenvolvimento 
tecnológico, é necessária 
a avaliação dos possíveis 
riscos que podem existir 
para mitigá-los no presente 
e não gerar preocupações 
para o futuro. O exemplo 
do ápice da discussão refe-
rente a essa tecnologia foi a 
acusação de possíveis casos 
de espionagem por meio das 
redes 5G. 

A China, segundo os Esta-
dos Unidos, estava disposta 
a disseminar o padrão tec-
nológico afim de espionar 
os dados daqueles que a ad-
quirissem. A China rebateu 
as acusações dizendo que 
a investida dos americanos 
visa barrar seu crescimento 
tecnológico. E, para pôr 
mais lenha nessa fogueira, 
o executivo da Huwaei nos 
Estados Unidos disse que 
existem pelo menos cinco 
nações no mundo com a 
capacidade de implantar 
funcionalidades escondidas 
e malwares em hardware e 
software.

Então, bloquear a Huawei 
não iria resolver o proble-
ma. Será essa a guerra fria 
dos novos tempos? Mas, 
além dessa preocupação 
de ordem mundial com a 
espionagem, devemos estar 
atentos a outras possíveis 
ameaças relacionadas à 
cibersegurança, que trazem 
preocupações próximas à 
realidade das empresas e 
dos cidadãos comuns. A 
percepção de alguns espe-
cialistas é que o aumento 
na quantidade de equipa-
mentos interconectados 
por meio das redes trará um 
crescimento do número de 
tentativas de invasões e de 
fraudes. 

Entre eles, a proliferação 
de phishings (tentativas 
criminosas de captura de 
dados pessoais), malwares 
(softwares mal-intencio-
nados destinados a se 
infiltrar nos computadores 
e celulares) e até os DDoS 
(Distributed Denial of Servi-

ce), uma espécie de ataque 
a servidores que os deixam 
indisponíveis. Além disso, 
ainda há os hackers cada 
vez mais bem equipados e 
preparados que acarretam 
o aumento significativo do 
risco de ataques cibernéti-
cos focados em endpoints. 

O aumento das vulnerabi-
lidades poderá vir paralelo 
ao aumento de velocidade, 
à capilaridade e às diversas 
plataformas tecnológicas 
que estarão interrelacio-
nadas, fazendo com que a 
capacidade de controle e 
o tempo de ação corretiva 
acabem sendo reduzidas, 
pelo menos no curto pra-
zo. O fato é que, como os 
endpoints se tornarão cada 
vez mais receptores e trans-
missores de dados, também 
serão cada vez mais vislum-
brados pelos hackers para a 
captação de informações. 

Entretanto, toda mudan-
ça tecnológica vem acom-
panhada de precauções e 
ferramentas necessárias 
para proteções de dispo-
sitivos e de dados. As pre-
cauções já existentes no dia 
a dia como o uso de redes 
seguras, senhas inteligentes 
e dispositivos confiáveis de-
verão estar mais alinhados 
do que nunca a ferramentas 
de criptografia, de firewalls 
e de softwares antivírus 
a fim de mitigar ameaças 
e bloquear qualquer risco 
calculado. 

Apesar dessas preocu-
pações citadas acima, po-
demos dar um voto de 
confiança a essa revolução 
nos meios de transmissão 
de dados, que estão aí para 
contribuir na formação de 
uma sociedade cada vez 
mais conectada e informa-
da, com melhores opções 
de conexão e de serviços, 
além da criação de novos 
mercados, empregos e 
preferencias e de diversos 
nichos de mercado. 

Não tenha dúvida de que 
a avenida de acesso ao su-
cesso das novas empresas 
será a via de dados móveis 
5G. O progresso é inevitável. 
Basta nos prepararmos para 
consegui-lo e a atualização, 
seja de aplicativos, como 
de nossas mentes, são as 
melhores medidas para 
recebê-lo e não ficarmos 
para trás ou então expostos 
a riscos. 

(*) - É consultor especialista 
em segurança empresarial na ICTS 

Security, consultoria e gerenciamento 
de operações em segurança, 

de origem israelense 
(www.ictssecurity.com.br).

Evandro Brito (*)

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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br

A pesquisa mensal sobre 
o faturamento real dos 
supermercados no estado 
de São Paulo, no conceito 
de mesmas lojas – que 
considera as unidades em 
operação no tempo mínimo 
de 12 meses –, divulgado 
pela Associação Paulista 
de Supermercados (APAS) 
aponta crescimento de 4% 
no acumulado até outubro. 
Em 2019, o acumulado 
para o mesmo período foi 
de 0,6%.  No comparativo 
anual, o resultado de outu-
bro 2020 foi de -1%. 

Para o presidente da 
APAS, Ronaldo dos Santos, 
o índice é visto com natura-
lidade uma vez que houve 
acomodação nas vendas 
após a abertura dos setores 
não essenciais, como bares, 
restaurantes e shoppings 
durante a pandemia. “O 
crescimento significativo 
do comércio nos últimos 

meses demonstra que boa 
parte da renda familiar foi 
redirecionada para fora dos 
supermercados”, explica 
Santos.

Outro ponto de destaque 
é a oscilação de preços em 
produtos básicos neste fim 
de ano, principalmente 
nos itens impactados pela 
alta exportação da soja e 
do milho. Para dezembro, 
a APAS acredita que ceias 
menores e caseiras devam 
ser o principal movimento 
das famílias e espera um au-
mento de 8% em vendas nos 
supermercados. Em 2019, a 
expectativa para o período 
era de 6%. “As famílias 
viajarão menos neste natal 
e réveillon, uma vez que 
diversas cidades famosas já 
cancelaram suas festas de 
fim de ano. Estas reuniões, 
menores e caseiras, devem 
beneficiar o setor”, comenta 
Ronaldo (AI/APAS).

O problema é que tais 
datas podem oferecer 
riscos quando não ad-

ministradas da forma correta 
e, ao invés do cliente ser 
conquistado em longo pra-
zo, ele acaba se afastando e 
levando junto outras pessoas 
que tomam conhecimento da 
situação.

Aline Oneda (*), espe-
cialista em marketing e 
encantamento do cliente, 
conta que um dos principais 
motivos de afastamento do 
cliente nesse período são as 
famosas promoções engano-
sas e falha no atendimento. 
“Às vezes, o empresário está 
tão preocupado em lucrar 
mais neste momento que 
ele só pensa na compra final 
e esquece de planejar os 
detalhes que vão fazer toda 
a diferença. 

Por exemplo, um erro 
gravíssimo é realizar falsas 
promoções, como aumen-
tar o valor de um produto 
e abaixar logo em seguida 
para parecer que o des-
conto é imperdível. Porém, 
com tanto acesso a tec-
nologia, o cliente sempre 
vai perceber esse golpe”, 
alerta. Além disso, a jor-
nada do cliente precisa ser 
pensada com tanto carinho 

A jornada do cliente precisa ser pensada com tanto carinho 
como em qualquer época do ano.

A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) bateu 
um recorde histórico de faturamento anual no Porto 
de Niterói, faltando ainda um mês para o fim do ano. O 
total acumulado de receitas, de janeiro a novembro de 
2020, atingiu a marca de R$ 7.295.867,50, valor que já 
é 9,8% maior que o ano de 2019 e superior a todos os 
anos anteriores da história do porto. As receitas são 
provenientes de tarifas públicas (58%) e de arrenda-
mentos (42%). As informações foram divulgadas pela 
CDRJ, Autoridade Portuária responsável pela adminis-
tração dos Portos do Rio de Janeiro, Niterói, Itaguaí e 
Angra dos Reis.  

A gerente de Operações do Porto de Niterói, Aline 
Moriggi, explicou o resultado positivo, obtido mesmo 
durante a pandemia: “Nesse ano atípico, tomamos uma 
série de providências para garantir a continuidade das 
operações e a segurança dos trabalhadores. Apesar da 
perda de receitas fixas, provenientes da renovação dos 
contratos de arrendamento, os novos negócios no mercado 
offshore, o aumento das receitas variáveis e a dedicação 
de todos os envolvidos na cadeia logística garantiram o 
bom desempenho do porto”.   

O Porto de Niterói conta com uma localização estratégica 
na Baía de Guanabara e se tornou uma base logística em 
apoio às atividades offshore. As principais cargas movi-
mentadas no porto são suprimentos, peças e equipamentos 
que contemplam esse segmento. Com foco em empresas 
nacionais e internacionais de petróleo e gás que operam 
no país, os dois terminais arrendados pelas empresas Nit-
shore Engenharia e Serviços Portuários e Nitport Serviços 

O Porto de Niterói, com uma localização estratégica na Baía 
de Guanabara, se tornou uma base logística em apoio às 

atividades offshore.
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Fim de ano pode ser o melhor 
período para fidelizar clientes

Os dois últimos meses do ano, geralmente, é o período preferido para a economia. Esse momento é marcado 
pelo aumento nas vendas e datas super importantes para o comércio, como a Black Friday e o Natal
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o 	 •	Faça promoções ver-
dadeiras - nunca en-
gane o seu cliente com 
promoções falsas. Faça 
um documento bem 
elaborado com as condi-
ções especiais que serão 
oferecidas. Mesmo que 
seja sem querer, uma 
promoção mal planejada 
pode se tornar uma dor 
de cabeça, além de ser 
uma ação criminosa em 
casos mais graves.

	 •	Pense no pós-venda 
- às vezes o fim de ano 
apresenta excelentes 
resultados, mas, logo 
em seguida, os clientes 
somem. Isso acontece 
quando não se pensa na 
fidelização desse con-
sumidor. Por isso, tanto 
o processo de compra, 
quanto o pós-venda pre-
cisam ser planejados e 
realizados com qualida-
de. Por exemplo, envie 
um e-mail ou mensagem 
desejando boas festas, 
pergunte se tudo saiu 
como o esperado e ofe-
reça condições especiais 
para a próxima compra.

(*) - É publicitária, especialista 
em marketing e encantamento 

do cliente (https://www.instagram.
com/alineoneda/).

como em qualquer época 
do ano. “Se os clientes 
vão aumentar, todo o resto 
também precisa seguir o 
mesmo caminho. 

O que acontece é que mui-
tas vezes os colaboradores 
ficam sobrecarregados no 
fim do ano com o aumento 
das vendas e não conseguem 
atender todas as solicitações 
de clientes. Enquanto isso, o 
estresse em entregar tudo no 
prazo acaba tornando muito 
mais fácil errar nos pedidos, 
na entrega ou no atendimen-
to. Por isso, o número de 
colaboradores precisa ser 
proporcional às demandas 
que você pretende receber”, 
esclarece.
	 •	O que evitar  -  O fim 

de ano é considerado 

decisivo para o próximo 
ciclo que está por vir. 
Então, fazer bonito nesse 
período é sinônimo de 
sucesso para os outros 
12 meses que vão chegar. 
Portanto, algumas ati-
tudes devem ser regra. 
Aline aproveitou para 
separar uma lista do 
que não pode faltar - e 
o que deve ser evitado. 
Confira: 

	 •	Se planeje - pensar 
muito nas promoções e 
formas de atrair o cliente 
é o ponto principal nesse 
momento. Além disso, 
sem planejamento, as 
chances de errar ou lidar 
com grande número de 
imprevistos se tornam 
muito maiores.

Porto de Niterói registra recorde 
histórico de faturamento em 2020

Portuários atendem a demandas de suporte, fabricação 
e reparação, voltadas para módulos de plataformas de 
perfuração e/ou produção.   

Além dos terminais arrendados, a Gerência do Porto de 
Niterói também pratica a cobrança das tarifas públicas 
das embarcações que acessam os estaleiros no entorno 
do porto. O resultado alcançado, neste ano, demonstra 
a resiliência do mercado de óleo e gás, frente a um ano 
de grandes desafios. “Esperamos, no ano de 2021, alcan-
çar maiores resultados, considerando o potencial que o 
mercado tem demonstrado,” ressaltou Leandro Lima, 
superintendente de Gestão Portuária do Rio de Janeiro 
e Niterói (AI/ASSCOM/CDRJ). 

Supermercados acumulam 
4% de alta em vendas

Para Antonio Wrobleski, presiden-
te do Conselho da Pathfind, o ben-
chmarking é mal utilizado no Brasil e 
deve ser trabalhado como um grande 
banco de dados que gera insights para 
tomar decisões com “menos sofrimen-
to”. “Muito além de uma comparação 
entre empresas, o benchmarking é um 
exercício contínuo de entender quem 
é a empresa e como ela se posiciona 
no mercado”, diz Wrobleski.

Dessa forma, o benchmarking pode 
e deve ser utilizado não apenas pela 
área de Marketing, mas por toda a 
organização, auxiliando na gestão para 
alcançar melhores resultados. Existe 
muita literatura disponível sobre o 
assunto e sobre como aplicá-lo na em-
presa. Segundo Wrobleski, o principal 
ponto de atenção é não confundir o 
benchmarking com uma cópia do que 
está sendo feito pela concorrência ou 

fazê-lo sem seguir um processo.
Para exemplificar, Wrobleski cita o 

modelo de benchmarking utilizado na 
Pathfind, empresa de tecnologia para lo-
gística voltada para otimização de rotas. 
O primeiro passo é definir quais serão 
os KPI’s adotados. “Quando falamos de 
operadores logísticos e embarcadores 
o processo de benchmarking deve 
considerar fatores como: Percentual 
de coletas por hora; Remessa perfeita/
pedido perfeito, ou seja, o percentual 
de pedidos sem erros; Entrega no prazo; 
Precisão na fatura de frete”.

Além disso, existem cinco preceitos 
básicos que devem ser considerados no 
processo de benchmarking de qualquer 
segmento. São eles:

1. Captura de dados;
2. Conhecimento do negócio;
3. Gestão de despesas;
4. Processos;

5. Tecnologia.
Esses preceitos estão interconecta-

dos e são necessários para uma ava-
liação real do negócio, mas não basta 
realizá-los uma única vez. 

O benchmarking precisa ser uma 
prática constante, pois um estudo que 
não é atualizado ou que não foi feito 
seguindo um processo não tem valia, 
não gera insights e não está apto para 
a velocidade que o mundo VUCA exi-
ge. Por isso, o uso da tecnologia para 
captura de dados em tempo real é tão 
importante.

Wrobleski ressalta ainda que a con-
corrência é apenas um dos KPI’s. 

“Precisamos entender a percepção 
do cliente, quem somos, como nos 
posicionamos e o que realmente que-
remos entregar ao mercado”, finaliza. 
Fonte: (https://www.linkedin.com/in/
antonio-wrobleski-72a91712/).

Benchmarking é aliado 
para o crescimento empresarial
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Empreendimentos Litoraneos S/A
CNPJ/MF nº 62.626.544/0001-10

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para A.G.O, a realizar-se em 17/12/20, às 11:00hs, na sede social, para delibera-
rem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/18 e 31/12/19, publicados nos jornais DOESP/
Empresarial e Jornal Empresas & Negócios, ambos nas edições de 30/10/20 (exercício 2018) e 06/11/20 (exercício
2019); (b) Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; (c) eleger a diretoria da companhia pelo próximo
triênio e (c) Outros assuntos de interesse geral. Pedro Henrique Julien de Toledo Piza - Diretor.             (08, 09 e 10)

Silvia de Almeida Barros (*) e 
Rodrigo Perrone (*)    

 

O contrato de trabalho temporá-
rio é uma oportunidade para 
diversas pessoas. Para os jovens 

é importante, pois pode ser o seu pri-
meiro emprego. 

Para os idosos, em condição de 
vulnerabilidade, pode ser uma com-
plementação da aposentadoria, e para 
os trabalhadores desempregados, 
inclusive, em razão da pandemia, o 
trabalho temporário os ajuda a voltar 
ao mercado de trabalho, logo, essa 
modalidade se revela uma oportuni-
dade para que pessoas de diversas 
faixas etárias tenham um ganho extra. 
Portanto, essa forma de contratação 
revela-se um importante instrumento 
neste momento de crise econômica, 
em face da pandemia.

Entretanto, não obstante a impor-
tância desse contrato de trabalho, 
há algumas peculiaridades, as quais 
o empregador deve observar para 
evitar  multas pela fiscalização do 
trabalho e futuras ações na Justiça 
do Trabalho. O contrato de trabalho 
temporário possui legislação própria, 
tendo os trabalhadores direitos 
equivalentes aos previstos na CLT, 
porém, não há obrigatoriedade no 
recolhimento da multa de 40% e 
do FGTS no caso de demissão, bem 
como o empregado não tem direito 
ao seguro desemprego.

Outrossim, essa espécie de contra-
tação somente poderá ser utilizada 
pela empresa para suprir  a deman-
da de serviços oriunda de fatores 

O contrato de trabalho temporário possui legislação própria.

Portal Contábeis/reprodução

2020 não foi um ano fácil 
para empreendedores, em 
especial para os proprietá-
rios de pequenos negócios. 
Foram diversos desafios 
vencidos e muitos empre-
sários ainda estão em fase 
de recuperação. Todavia, a 
chegada do final do ano, o 
lento e gradual movimento 
de recuperação da pandemia, 
com melhoras consideráveis 
na economia, sinalizam que é 
hora de planejar novas metas 
para 2021. 

Além disso, os microem-
preendedores precisam or-
ganizar sua gestão e tomar 
algumas providências para 
garantir o andamento dos ne-
gócios de forma regularizada.

O analista de políticas 
públicas do Sebrae, Gabriel 
Rizza, afirma que é essen-
cial ficar atento às questões 
trabalhistas, tributárias e de 
crédito. 

“Fim de ano costuma ser 
uma época de grande expec-
tativa com as vendas, mas é 
essencial que o empreende-
dor faça um planejamento 
para superar a pandemia, 
de olho nos prazos, tributos 
e demais formalidades que 
garantem o funcionamento 
saudável do negócio”, indica. 
Pensando nisso, o Sebrae 
elaborou cinco dicas práticas 
com as principais medidas 
que precisam ser observadas 
para fazer esse planejamen-
to. Confira:
	 •	Dívidas com o Simples 

Nacional: a Receita 
confirmou que excepcio-
nalmente, em razão da 
pandemia, NÃO HAVERÁ 
EXCLUSÃO de micro-
empresas do Simples 
Nacional em 2020. Porém 
haverá a notificação de 

Em novembro de 2019 
a Reforma da Previdência 
entrou em vigor por meio da 
Emenda Constitucional 103. 
Atualmente, após um ano 
desde o começo da vigência, 
o número de aposentadorias 
sofreu uma queda de quase 
37% em relação ao ano ante-
rior. De acordo com os dados 
do INSS, em setembro de 
2019 foram concedidas 152 
mil aposentadorias, já em 
2020 apenas 95 mil, em gran-
de maioria para mulheres. 

Para Átila Abella - especia-
lista em direito previdenciá-
rio e cofundador da startup 
Previdenciarista, plataforma 
que oferece ferramentas 
para automatizar e otimizar 
as análises previdenciárias 
- estes números refletem os 
resultados das mudanças na 
Previdência e também todos 
os últimos acontecimentos 
no Brasil com a COVID-19. 

Entre as principais mudan-
ças impostas pela lei estão: 
extinção da aposentadoria 
por tempo de contribui-
ção, regras de transição e 
mudanças nos cálculos dos 
benefícios. 

Para entender melhor 
sobre tudo que integra a 
Reforma da Previdência o 
advogado explicou abaixo 
quatro principais mudanças. 
Com a Reforma da Previdên-
cia, cresceu a importância 
do trabalho exercido pelos 
advogados previdenciários, 
onde o planejamento correto 
poderá ser possível triplicar 
o valor de uma aposenta-
doria. 
	 •	Cálculo de benefício - 

Este é um ponto crucial 
para quem deseja se 
aposentar. Afinal, o valor 
é calculado com base 

Entre as mudanças, a extinção da aposentadoria 
por tempo de contribuição, regras de transição e mudanças nos 

cálculos dos benefícios.
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Por enquanto, o 
pagamento de DARF 
através do Pix só está 
disponível para as 
empresas obrigadas a 
entregar a DCTFWeb 
(Declaração de 
Débitos e de Créditos 
Tributários Federais, 
Previdenciários e de 
Outras Entidades e 
Fundos)

Entretanto, a Receita 
promete estender a 
possibilidade para 

todos os documentos de 
arrecadação em 2021.

As empresas que de-
claram débitos e créditos 
tributários podem quitar 
as contas com o Fisco por 
meio do Pix, novo sistema 
de pagamentos instantâneo 
do Banco Central.

Em parceria com o Banco 
do Brasil, o recolhimento de 
tributos está sendo adapta-
do à nova tecnologia pela 
Receita Federal.

No novo modelo do Do-
cumento de Arrecadação 
de Receitas Federais 
(Darf), constará um có-
digo QR que permitirá o 
pagamento via Pix, bas-
tando ao contribuinte abrir o 
aplicativo do banco, ativar o 
Pix e apontar o celular para 
o código, que será lido pela 
câmera do celular.

Ainda este mês, informou 

o Fisco, o código QR do Pix 
será incorporado ao Docu-
mento de Arrecadação do 
eSocial, usado por empre-
gadores domésticos e que 
registra 1 milhão de paga-
mentos por mês. No início 
de janeiro, a adequação  será 
estendida ao Documento 
de Arrecadação do Simples 
Nacional, utilizado por 9 
milhões de microempresas, 
empresas de pequeno porte 
e microempreendedores 
individuais.

A Receita Federal preten-
de, ao longo de 2021, im-
plantar o código QR do Pix 
em todos os documentos de 
arrecadação sob sua gestão. 
Segundo o órgão, cerca de 
320 milhões de pagamentos 
por ano são realizados por 
meio de documentos emiti-
dos pelo Fisco.

Em novembro, o Tesouro 
Nacional lançou o PagTe-
souro, plataforma digital de 
pagamentos integrada ao 
Pix. A ferramenta dispensa 
a emissão da Guia de Re-
colhimento à União (GRU) 
e permite transferências 
instantâneas à conta única 
do Tesouro pelo Pix, além 
de pagamento por meio do 
cartão de crédito.

Eduardo Moisés

Darf poderá 
ser pago por 
meio do Pix

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes 
abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral 
no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, 
nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 
Ramais 1761/4089”. Empresa: R. S. L. 35163697870, CNPJ: **.*08.971/0001-**, Contrato: 4500034227; 
Empresa: D. V. D. 34712080892, CNPJ: **.*65.655/0001-**, Contrato: 4500024705; Empresa: P. P. A. LTDA, 
CNPJ: **.*12.173/0001-**, Contrato: 4500026413; Empresa: Y. C. R. L. 50434589845, CNPJ: **.*64.263/0001-
**, Contrato: 4500040104; Empresa: A. C. N. D. DA S. 21488016860, CNPJ: **.*32.344/0001-**, Contrato: 
4500035473; Empresa: D. V. S. T. EIRELI, CNPJ: **.*51.083/0001-**, Contrato: 4500018542; Empre-
sa: C. A. DA S. 43917422840, CNPJ: **.*91.195/0001-**, Contrato: 4500025742; Empresa: A. J. H. C. 
17430683878, CNPJ: **.*82.712/0001-**, Contrato: 4500028250; Empresa: R. C. L. 10846076896, CNPJ: 
**.*96.044/0001-**, Contrato: 4500040402; Empresa: J. A. DOS S. 39787193800, CNPJ: **.*85.646/0001-**, 
Contrato: 4500030362; Empresa: M. L. C. 83859993887 CNPJ: **.*18.931/0001-**, Contrato: 4500036051;

Contrato temporário e as 
suas peculiaridades

Com a chegada das festas de final de ano, as vendas do comércio e da indústria aumentam, ocorrendo assim, o 
aquecimento no comércio e também no mercado de trabalho com a contratação dos trabalhadores temporários

imprevisíveis ou, decorrente de 
fatores previsíveis, tenha natureza 
intermitente, periódica ou sazonal 
(Art. 2º § 2º da Lei n. 6019/74). Logo, 
o empregador não pode se utilizar 
desta espécie de contratação para 
qualquer outra situação, sob pena 
de ser configurado vínculo empre-
gatício do empregado. Outro ponto 
importante se refere a duração do 
contrato temporário, haja vista 
as modificações trazidas pela Lei 
n.13.429/2017, a qual alterou a Lei 
n. 6019/74 e o Decreto nº 10.060, 
de 14 de outubro de 2019.

Antes das alterações promovidas 
por referida norma, o trabalho tem-
porário poderia ser firmado por até 
três meses e prorrogado apenas com 
autorização pelo antigo Ministério do 
Trabalho. Hoje esse contrato poderá 
ser firmado por até seis meses conse-
cutivos ou não, e prorrogado por até 

três meses consecutivos ou não, com 
a duração total de até nove meses.

Importante ressaltar ainda, que 
com o fim do Contrato de Trabalho 
Temporário, o empregado somen-
te poderá prestar serviços para a 
mesma empresa após o intervalo 
obrigatório de 90 dias, contados 
do fim do contrato anterior, sob 
pena de caracterização de vínculo 
de emprego permanente, e trans-
formação do contrato temporário 
em contrato de trabalho por prazo 
indeterminado. Assim, a fim de se 
evitar irregularidades e problemas 
com a fiscalização do trabalho, 
bem como com ações trabalhistas, 
o empregador deve ficar atento às 
peculiaridades da contratação do 
trabalhador temporário.

 (*) - São advogados, especialistas 
em relações do trabalho, 

sócios do Almeida Barros Advogados.

Confira dicas para entrar 2021 com 
sua gestão administrativa regularizada

débitos existentes. Caso 
tenha volume no caixa, 
tente negociar.

	 •	Pagamento do 13º sa-
lário: no caso de adesão 
à redução de jornada, o 
ministério da Economia 
determinou que o cálculo 
deve ser feito baseado 
no salário integral do 
colaborador. Isso signi-
fica que a redução da 
jornada de trabalho não 
entra na conta. O prazo 
para pagamento da pri-
meira parcela venceu no 
último dia 30. A segunda 
parcela deve ser paga até 
o próximo dia 20.

	 •	Jornada de trabalho 
suspensa e 13º: para 
aqueles colaboradores 
que tiveram suspensão 
de um ou mais meses de 
trabalho, de acordo com 
Nota Técnica da Secreta-
ria Especial de Previdên-
cia, o tempo de suspensão 
não entra nos cálculos do 
pagamento do 13º. Desse 
modo, a conta deve ser 
feita baseada somente nos 
meses trabalhados. 

	 •	Procuradoria	 Geral	 da	

É essencial fazer um planejamento para superar a pandemia, 
de olho nos prazos, tributos e demais formalidades.
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Fazenda está renego-
ciando, e nos estados 
também há iniciativas 
semelhantes. Converse 
com seu contador e veja 
se sua empresa pode 
se beneficiar. Acesse: 
(https://www.regularize.
pgfn.gov.br/) e verifique 
qual a melhor opção para 
a sua empresa. O prazo 
para adesão de várias 
modalidades é até 29 
de dezembro. Diversos 
bancos também estão 
fazendo movimentos 
semelhantes com pro-
postas interessantes. 
É oportuno fazer uma 
tentativa.

	 •	Opção para o Simples 
em 2021: O último re-
cado é para as empresas 
que já existem e não estão 
no Simples. Para quem 
deseja fazer adesão a esse 
modelo de tributação, em 
janeiro do ano que vem, 
é importante eliminar as 
pendências. Aproveite 
para verificar com ante-
cedência se existe algum 
problema e regularize sua 
situação (AI/Sebrae).

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Reforma da Previdência: após um ano, 
quais as mudanças e seus impactos

nas contribuições feitas 
pelo trabalhador, ou seja, 
neste novo formato não 
são mais descartadas as 
20% mais baixas. Sendo 
assim, atingindo o tempo 
mínimo de contribuição 
os trabalhadores terão 
direito a apenas 60% 
do valor do benefício. 
Com uso da plataforma 
Previdenciarista, o ad-
vogado consegue fazer 
os cálculos de benefícios 
previdenciários em mi-
nutos, o que evita erros 
e economiza tempo do 
advogado. 

	 •	Idade - Atualmente, a 
Previdência necessita 
ao mínimo 60 anos de 
idade, com 15 anos de 
contribuição, sendo que 
a idade para mulheres 
sofrerá um aumento de 
6 meses a cada ano até 
chegar aos 62 anos de 
idade em 2023. Já os 
homens precisam ter, 
65 anos e 15 anos de 
contribuição para quem 
já era filiado ao sistema 
previdenciário até a 
entrada em vigor da Re-

forma, sendo que para 
quem ingressar depois 
a exigência será de 20 
anos de contribuição. 

  Neste formato a idade 
mínima tem se tornado 
um ponto prejudicial para 
os beneficiários, mas o 
intuito da reforma foi 
tornar essa a única forma 
de aposentadoria para os 
novos filiados a partir de 
agora 

	 •	Pensão por morte - Na 
nova previdência, o pa-
gamento será de 50% do 
valor da aposentadoria do 
segurado falecido mais 
10% para cada pessoa de-
pendente. Mas, com uma 
ressalva, dependentes 
inválidos ou com defici-
ência recebem 100% sem 
exceder o teto do INSS. 

	 •	Transição - As regras 
de transição geram mui-
tas dúvidas entre os 
trabalhadores, pois são 
realizados diversos cál-
culos levando em conta 
tempo de contribuição 
e idade. - Fonte e mais 
informações: (https://
previdenciarista.com/).
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As novas tecnologias em conjunto com as tendências globais 
norteiam o surgimento de novas profissões e demonstram 
demanda mista de habilidades digitais e humanas. O do-

cumento revela que mais de 80% dos executivos de negócios 
estão acelerando os planos para digitalizar processos de trabalho 
e implantar novas tecnologias e 50% dos empregadores esperam 
acelerar a automação de algumas funções em suas empresas. 

Ainda segundo o levantamento, em 2025, automação e 
uma nova divisão de trabalho entre humanos e máquinas 
vai mudar radicalmente 85 milhões de empregos em todo 
o mundo em médias e grandes empresas em 15 setores e 
26 economias. 

No início do ano, durante o Fórum Econômico Mundial de 
Davos, foi divulgado o relatório “Job of Tomorrow: Mapping 
Opportunity in the New Economy” (Trabalho do amanhã: 
mapeando oportunidades na nova economia, na tradução 
livre) – uma parceria do New Metrics CoLab, do Fórum 
Econômico Mundial, com cientistas de dados das empresas 
Burning Glass Technologies, Coursera e Linkedin – listou 
96 profissões do futuro em sete categorias. 

O levantamento destacou profissionais ligados à inteli-
gência artificial, transcrição médica, cientista de dados, 
especialistas de sucesso do consumidor e engenheiros full 
stack. Confira as sete áreas e quais as carreiras que mais 
se destacam.

1Saúde - Algumas profissões mais tecnológicas ligadas 
à saúde – como especialista em transcrição médica, terapeu-
ta de radiação, preparador de equipamentos médicos – vão 
ganhar força nos próximos anos. O levantamento também 
indicou algumas carreiras voltadas ao preparo físico, como 
assessor de terapia física, treinador atlético, fisiologista de 
exercício, treinador de fitness e instrutor aeróbico.

2Dados e Inteligência Artificial - Já faz alguns 
anos que os dados e a Inteligência Artificial passaram 

A pandemia fez com que o mercado de trabalho mudasse mais rápido do que o esperado e acelerou uma transformação 
digital, dando mais espaço a tudo que é online. O relatório The Future of Jobs 2020 (O futuro do trabalho 2020, 

em tradução livre), divulgado em outubro pelo Fórum Econômico Mundial, indica que o que antes 
era considerado o “futuro do trabalho” já chegou. 

Foto de Roberto Nickson no Pexels

Por outro lado, o do copo vazio, há uma falta de empre-
sas e profissionais preparados para essas oportunidades. 
Existem muitas oportunidades para quem tem conteúdo e 
sabe aproveitar o momento”, comenta Elton Ivan Schneider, 
diretor da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios do 
Centro Universitário Internacional Uninter.

A pesquisa indicou crescimento de profissões como 
especialista em inteligência artificial, cientista de dados, 
engenheiro de dados, desenvolvedor de big data, analista 
de dados, especialista e consultor em analytics, consultor 
de dados, analista de insights e desenvolvedor de business 
intelligence.

3Engenharia e Computação em Nuvem - Para gerir 
os dados, é preciso criar meios de captá-los e armazená-
-los. Profissões como engenheiro de estabilidade de site, 
engenheiro de plataforma, consultor de nuvem, analista 
de tecnologia e desenvolvedores em Python, full stack, 
Javascript e back end estão em alta.

4Vendas, Marketing e Conteúdo - A venda e a 
divulgação da marca pelos meios digitais já era uma ten-
dência, mas com a pandemia, a digitalização dos negócios 
foi acelerada. “A pandemia mundial acelerou bastante 
a famosa transformação digital e as pessoas passaram a 
comprar mais pela internet. Só no primeiro semestre de 
2020, foram mais de sete milhões de novos compradores e 
47% de crescimento no volume de vendas online. 

Com isso, profissionais ligados a essa área também pas-
saram a ser mais buscados”, afirma Maria Carolina Avis, 
professora de Marketing Digital da Uninter. Assistente 
de mídia social, growth hacker, coordenador de mídias 
sociais, especialista de marketing digital, representante 
de desenvolvimento de negócios, especialista de conteúdo, 
especialista de e-commerce e diretor de estratégia são algu-
mas das carreiras destacadas pelo relatório apresentando 
no Fórum Econômico Mundial.

5Desenvolvimento de Produtos - O mercado 
também vem buscando se aprimorar e desenvolver novos 
produtos. Isso gerou uma demanda de profissionais como 
product owner, analista de qualidade, engenheiro de qua-
lidade de software, analista de produto e engenheiro de 
qualidade.

6Economia Verde - Países e empresas estão se pre-
ocupando em reduzir o seu impacto ambiental, buscando 
amenizar a mudança climática.  Esse cenário fez com que 
profissionais como gerente de instalações de energia solar, 
especialista de fontes hídricas, gerente de projetos de ener-
gia eólica, especialistas de sustentabilidade e engenheiro 
de energia surgissem e fossem buscadas pelo mercado.

7Pessoas e Cultura - Mesmo com o alto desenvolvi-
mento tecnológico, o ser humano ainda é peça fundamental 
para as instituições. Ter recursos humanos que acompanham 
as tendências e sabem identificar os talentos disponíveis no 
mercado é fundamental. Com isso funções como recrutados 
de tecnologia da informação, parceiro de recursos humanos, 
especialista em aquisição de talentos, business partner e 
business partner de RH, estão crescendo.

Fonte e mais informações: (www.uninter.com).
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a fazer parte do nosso dia a dia, e com a pandemia, as 
vendas online cresceram e, consequentemente, os dados 
gerados. “Estamos em um momento de copo meio vazio, 
com muitas possibilidades para crescimento para encher 
o copo, o que é bom. 

SEtE árEAS DE trAbAlho 
E AS SuAS ProfiSSõES

    leia na página 6

“futuro Do trAbAlho” já ChEgou



www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 09 de dezembro de 2020 7
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

JOÃO VITOR MOTA, estado civil solteiro, profissão instalador, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/219.FLS.104-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (14/02/1999), residente e domiciliado 
Rua Iguatama, 558, casa 01, Vila Princesa Isabel, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de José Mota e de Rosana Lucia dos Santos. JESSICA CAROLINE BALTAZAR JU-
VENTINO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/277.FLS.056V ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia cinco de maio de mil 
novecentos e noventa e sete (05/05/1997), residente e domiciliada Rua Euclides de 
Jesus, 162, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Emerson Alexandre Juventino e de Andreia Baltazar.

GUSTAVO SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (06/02/1987), residente e domiciliado Rua Erva Galega, 364, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Pereira Silva e de Antonia dos Santos Bom-
fim. KAREN CRISTINA GARCIA, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e 
noventa e um (01/01/1991), residente e domiciliada Rua Aldo Gianini, 809, Vila Nova 
Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Ricardo Tadeu Garcia e de Normilda 
Alves da Silva Garcia.

JORGE SOUSA DA MOTA, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido em Mai-
ri, Estado da Bahia (CN:LV.A/055.FLS.094-MAIRI/BA), Mairi, BA no dia trinta de junho 
de mil novecentos e sessenta e quatro (30/06/1964), residente e domiciliado Rua Victó-
rio Santim, 2038, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tertuliano Libório da Mota e de 
Guilerina Maria de Sousa. MARIA ELIZONEIDE ZUMBA DA SILVA, estado civil divor-
ciada, profissão doméstica, nascida em São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, 
São Miguel, RN no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (03/02/1981), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2038, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Zumba da Silva e de Maria Luzineide de Oliveira Silva.

JONAS DA SILVA MOREIRA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.176V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e sessenta e três 
(19/12/1963), residente e domiciliado Rua Hipólito de Souza, 51, Jardim Nossa Senho-
ra do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Crispim Moreira da Conceição e 
de Raimunda Maria da Conceição. SANDRA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/001.
FLS.204-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e 
sessenta e sete (08/08/1967), residente e domiciliada Rua Hipólito de Souza, 51, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Oswaldo da Silva e de 
Iracema de Oliveira da Silva.

JADSON DIAS SOUZA, estado civil solteiro, profissão assistente de vendas, nasci-
do em Garanhuns, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/355.FLS.109-ITAQUERA/SP), 
Garanhuns, PE no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(16/12/1996), residente e domiciliado Rua Sal da Terra, 54, bloco 07, apartamento 04, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jailson Fir-
mino de Souza e de Iraneide Dias de Melo. ROSILEINE NUNES DA SILVA MENDES, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e oito (18/06/1988), residente e 
domiciliada Rua Sal da Terra, 54, bloco 07, apartamento 04, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Regivaldo da Silva Mendes e de Maria 
Estela Lopes Nunes.

FELIPE MARGONATO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/77.FLS.223 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e um (08/09/1991), residente 
e domiciliado Rua Juçaral, 496, casa 05, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Dogival de Souza Pinto Junior e de Evanice Margonato. KELLY APA-
RECIDA XAVIER SILVA, estado civil solteira, profissão supervisora, nascida no Subdis-
trito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/41.FLS.202-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e um (17/08/1981), residente 
e domiciliada Rua Juçaral, 496, casa 05, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Josuel Silva e de Berenice Xavier Silva.

JEFFERSON GUIMARÃES ROSA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/262.FLS.111-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e três de agosto de mil novecentos e noventa e seis (23/08/1996), residente e domici-
liado Rua Edmundo de Paula Coelho, 382, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Walter Oliveira Rosa Junior e de Dirlene Guimarães. STEFANE SANTOS 
FERREIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/637.FLS.018-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de ja-
neiro de dois mil e quatro (10/01/2004), residente e domiciliada Rua Edmundo de Paula 
Coelho, 382, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jairo dos Santos 
Ferreira e de Helenice Maria Rodrigues.

ANDERSON SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão mecânico automotivo, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/285.FLS.29-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa (25/11/1990), 
residente e domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 847, A, casa 02, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Santos Silva e de Dalveci Soares dos Santos. 
FERNANDA SIQUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
administradora, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/225.FLS.
238V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos 
e noventa e sete (21/06/1997), residente e domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, 847, A, 
casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Rodrigues dos 
Santos e de Jocilaine Silva Siqueira dos Santos.

ANDERSON DE JESUS FERRAZ, estado civil divorciado, profissão coletor de resí-
duos, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil 
novecentos e oitenta e nove (10/08/1989), residente e domiciliado Rua São Marçal, 28, 
casa 01, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Valdeci Gomes Ferraz 
e de Neusa Maria de Jesus. LORENA REGINA CARDOSO DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/83.
FLS.201 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos 
e noventa e seis (20/10/1996), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 829, Vila 
Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Augusto da Silva e de Regiane 
Teresa Carreiro Cardoso.

WILLIAM RODRIGUES MONTEIRO, estado civil divorciado, profissão chaveiro, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de mil nove-
centos e oitenta (26/01/1980), residente e domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 693, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo de Barros Monteiro e de Yara 
Rodrigues dos Santos Monteiro. DEISE APARECIDA EMILIO, estado civil divorciada, 
profissão secretária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (14/02/1978), residente e domiciliada Rua 
Chá dos Jesuítas, 693, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro 
Roberto Emilio e de Maria Miranda de Melo Emilio.

THIAGO DE ARAUJO FRANÇA ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão continuo, 
nascido em Santos, neste Estado (CN:LV.A/312.FLS.114V-2º SUBDISTRITO DE SAN-
TOS/SP), Santos, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e sete 
(29/07/1997), residente e domiciliado Rua Tupinambaranas, 5, A, Vila Lourdes, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Adalberto Luiz de Almeida e de Simone de Araujo Fran-
ça. RAYSSA ALEXANDRINA GALDINO ARREBOLA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.274V-ACLI-
MAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa e 
nove (14/06/1999), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 670, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Bruno Arrebola e de Margarete Freire Galdino 
Arrebola.

IAGO HENRIQUE BEZERRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Passira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/302.FLS.111V LAPA/SP), Passira, PE no 
dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e sete (22/04/1997), residente 
e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, bloco 02, casa 56, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdelia Carla Bezerra. 
HÉVELLYN KAROLLAYNE DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/132.FLS.11-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia dezesseis 
de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (16/12/1997), residente e domiciliada 
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, bloco 02, apartamento 56, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damares Maria de Jesus.

JOSÉ DO CARMO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/60.FLS.183V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (04/02/1982), re-
sidente e domiciliado Rua Cristóvão Salamanca, 236, bloco A, apartamento 44, Conjun-
to Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaac do Carmo de 
Oliveira e de Cleuza de Carvalho Oliveira. MARIANA ARRUDA MOREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/58.
FLS.37-ARUJÁ/SP), Arujá, SP no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e três 
(13/06/1993), residente e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, 236, bloco A, aparta-
mento 236, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Rosano de Fatima da Silva e de Maria do Carmo Arruda Moreira da Silva.

RENEE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão consultor técni-
co, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e um (11/02/1991), residente e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 1766, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildasio Conceição dos San-
tos e de Cecilia Pereira dos Santos. MAYSA GABRIELLY OLIVEIRA DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida neste Distrito, São Paulo, SP 
no dia quatro de setembro de mil novecentos e noventa e seis (04/09/1996), residente 
e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 1766, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Benedicto dos Santos Filho e de Angela Oliveira da Silva.

KÁIO GUIMARÃES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nasci-
do em Lima Campos, Estado do Maranhão (CN:LV.A/44.FLS.257 LIMA CAMPOS/MA), 
Lima Campos, MA no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(27/10/1998), residente e domiciliado Rua Sebastião Miguel da Silva, 265, casa 14, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lindomar Lima da Silva e de Elizân-
gela Fernandes Guimarães. PAULA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatro de outubro de 
mil novecentos e noventa e sete (04/10/1997), residente e domiciliada Rua Sebastião 
Miguel da Silva, 265, casa 14, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Regi-
naldo Inácio da Silva e de Maria Helena da Silva.

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão autôno-
mo, nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia dezesseis de janei-
ro de mil novecentos e noventa e cinco (16/01/1995), residente e domiciliado Avenida 
Doutor Francisco Munhoz Filho, 541, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Mauricio Ferreira de Souza e de Angela Nerci de Souza. TALITA DA SILVA SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida no Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/94.FLS.55-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de junho de mil novecentos e noventa e quatro (26/06/1994), residente e domici-
liada Rua Shinzaburo Mizutani, 802, casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Milton da Silva Santos e de Rosana da Silva Timoteo.

CARLOS RENATO BERNARDO, estado civil divorciado, profissão instrumentador ci-
rúrgico, nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezes-
seis de março de mil novecentos e oitenta e um (16/03/1981), residente e domiciliado 
Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 620, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Ana Cristina Renata Nunes. ERIKA VANESSA DE BARROS, estado civil 
solteira, profissão farmacêutica, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/022.
FLS.223V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e três (06/12/1983), residente e domiciliada Avenida Antônio de Sousa 
Queiroz, 620, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wanderley 
José de Barros e de Ivoneide Maria de Assis de Barros.

CRISTIANO DOS SANTOS OURIQUES, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS no dia vinte e 
cinco de junho de mil novecentos e setenta e sete (25/06/1977), residente e domiciliado 
Rua Cachoeira da Ilha, 89, casa 08, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Sergio Luis Lopes Ouriques e de Vera dos Santos Ouriques. LUCIANA CRISTINA 
PEREIRA DE MEDEIROS, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em Re-
cife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia vinte e nove de dezembro de mil nove-
centos e setenta e seis (29/12/1976), residente e domiciliada Rua Cachoeira da Ilha, 89, 
casa 08, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivan de Medeiros e de 
Luzinete Pereira de Medeiros.

EDMILSON BARBOSA, estado civil divorciado, profissão funcionário público, nascido 
no Subdistrito Santana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de 
mil novecentos e sessenta e cinco (19/10/1965), residente e domiciliado Rua Baltazar 
Teles, 196, apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Waldomiro Barbosa e de Marli Boni Barbosa. SOLANGE WALQUI-
RIA BORTOLASSI, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Jorge do 
Ivaí, Estado do Paraná, São Jorge do Ivaí, PR no dia dezessete de janeiro de mil nove-
centos e sessenta e oito (17/01/1968), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 196, 
apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Osvaldo Bortolassi e de Lourdes Marmol Bortolassi.

JEFFERSON THALES DA SILVA MORAIS, estado civil solteiro, profissão eletrotécni-
co, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/76.FLS.287-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e um (03/08/1991), 
residente e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 1752, Gleba do Pêssego, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Pedro Celestino de Morais e de Maria Aparecida da Silva 
Morais. VITTÓRIA DOS SANTOS TEMÓTEO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/241.FLS.227 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (20/01/1996), residen-
te e domiciliada Rua Malmequer do-campo, 1708, casa 01, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Temóteo da Silva e de Maria das Graças Macária 
dos Santos.

HENRIQUE MODESTO DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em São José do Belmonte, Estado de Pernambuco, São José do Belmonte, PE 
no dia nove de abril de mil novecentos e cinquenta e oito (09/04/1958), residente e do-
miciliado Rua Fernandes Tenório, 362, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Josefa Angelina da Conceição. MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FERREIRA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Icó, Estado do Ceará, Icó, CE no dia 
quinze de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (15/11/1975), residente e do-
miciliada Rua Fernandes Tenório, 362, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Raimundo Nonato Ferreira e de Luiza Pereira de Oliveira.

LUIZ HENRIQUE VENÂNCIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/110.FLS.103V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (23/09/1988), residente e do-
miciliado Rua Goiatá, 59, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Luiz Carlos de Oliveira e de Silem Cardoso Venâncio. LARISSA CRISTINA 
NASCIMENTO BRAGHIN, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em Jun-
diaí, neste Estado (CN:LV.A/376.FLS.244 ITAQUERA/SP), Jundiaí, SP no dia vinte e 
oito de abril de dois mil (28/04/2000), residente e domiciliada Rua Goiatá, 59, casa 02, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Elisio Braghin e 
de Tania do Nascimento da Silva.

ANDERSON RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão gráfico, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos 
e setenta e sete (05/01/1977), residente e domiciliado Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
1451, apartamento 151, Cocaia, Guarulhos, neste Estado, SP, filho de José Rubens 
Rodrigues e de Rosalina de Fatima Mendes. PRISCILA LEITÃO RIBEIRO PINTO, es-
tado civil divorciada, profissão auxiliar administrativo, nascida no Subdistrito Perdizes, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e um 
(03/06/1981), residente e domiciliada Rua Filipe Lauri, 319, apartamento 41-C, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Martins Ribeiro Pinto 
Neto e de Sarah Maria Leitão Ribeiro Pinto.

FLÁVIO DA COSTA ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/257.FLS.147V SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(27/02/1989), residente e domiciliado Rua Murmúrios da Tarde, 220, bloco 02, aparta-
mento 44-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Edmundo Pereira de Almeida e de Márcia Aparecida da Costa Almeida. ROSEMARY 
TELES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão comerciante, nascida em São 
Miguel dos Campos, Estado de Alagoas (CN:LV.A/27.FLS.15-SÃO MIGUEL DOS CAM-
POS/AL), São Miguel dos Campos, AL no dia dezoito de novembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (18/11/1986), residente e domiciliada Rua Murmúrios da Tarde, 220, bloco 
02, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Djalma Teles do Nascimento e de Valdinete da Silva Bastos.

RUI ROBERTO DA CUNHA REIS, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido 
em Juazeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.123 JUREMAL/BA), Juazeiro, BA no 
dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (23/12/1982), residen-
te e domiciliado Rua Santa Marcelina, 369, Vila Carmosina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Edeni dos Reis e de Idalina Maria da Cunha Reis. MARCELA LIMA 
ARRAIS, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/067.FLS.278V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de 
mil novecentos e oitenta e três (29/05/1983), residente e domiciliada Rua Santa Marce-
lina, 369, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alves Arrais e de 
Maria de Lourdes Lima Arrais.

JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão atendente, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco (02/05/1995), residente e domiciliado Rua Juçaral, 466, casa 11, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Roberto Inacio da Silva e 
de Edilene Santos do Nascimento. AMANDA CRISTINA DE LIMA GONÇALVES, esta-
do civil solteira, profissão analista de projetos educacionais, nascida em Osasco, neste 
Estado, Osasco, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e oito 
(22/05/1998), residente e domiciliada Rua Jaime de Caires, 121, Serpa, Caieiras, neste 
Estado, Caieiras, SP, filha de Alex Gonçalves e de Patricia de Lima Gonçalves. Cópia 
Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Caieiras, neste Estado.

LUCIANO SATELES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico em enfermagem, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/256.FLS.024 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de julho de mil novecentos e noventa e seis (19/07/1996), residente e domici-
liado Rua Jamile Japur, 38, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Sebastião Trindade da Silva e de Aurenize Sateles dos Santos Lisboa. ELAINE DA 
SILVA SEVERIANO, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/291.FLS.171 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e sete (17/10/1997), residente e do-
miciliada Rua Cariri Velho, 34, casa 02-B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Cicero Albuquerque Severiano e de Margarida Ana da Silva Severiano.

MAURICIO ANGELO BERTOLUCCI, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/108.FLS.134V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (19/09/1988), residente e domiciliado Rua 
Antão Leme da Silva, 128, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner 
Bertolucci e de Sandra Eli Catozzi Bertolucci. DANIELLE LIMA DE OLIVEIRA, estado ci-
vil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/271.FLS.155-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (11/02/1996), residente e domiciliada Rua Antão Leme da Silva, 128, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio de Oliveira e de Tania Cardoso de Lima.

FERNANDO HENRIQUE MARTINS SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/108.FLS.148-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e três (03/01/1993), resi-
dente e domiciliado Rua Inácio Altini, 113, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Altamiro Aparecido Teixeira da Silva e de Iraci Martins. 
MAYARA FRANÇA DA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/274.FLS.199-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de abril de mil novecentos e noventa e sete (06/04/1997), residente e domiciliada Rua 
Inácio Altini, 113, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edson Antonio da Silva e de Justina de França Lemos Silva.

JOSE APARECIDO GONÇALVES PEREIRA, estado civil viúvo, profissão vendedor, nas-
cido em Remanso, Estado da Bahia, São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil 
novecentos e setenta (27/04/1970), residente e domiciliado Rua Fraternidade, 727, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilo Dias Pereira e de 
Edite Gonçalves Pereira. VERONICA NEVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/100.FLS.213V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (05/11/1987), residente e do-
miciliada Rua Uacari, 534, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valdinei dos Santos e de Maria Denise Neves dos Santos.

CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão encarrega-
do de corte na confecção do vestuário, nascido no Subdistrito Aclimação, nesta Capital 
(CN:LV.A/017.FLS.009V-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro 
de mil novecentos e oitenta e um (14/10/1981), residente e domiciliado Rua Agrimensor 
Sugaya, 1203, bloco 07, apartamento 43, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jesus Carlos Holanda de Oliveira e de Miriam Jorge da Costa. THAYNÁ CARVALHO 
DE MOURA, estado civil solteira, profissão analista administrativo, nascida em Araci, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/025.FLS.261 ARACI/BA), Araci, BA no dia quatro de março 
de mil novecentos e noventa (04/03/1990), residente e domiciliada Rua Agrimensor Su-
gaya, 1203, bloco 07, apartamento 43, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marcos Antonio Santos de Moura e de Maria de Fátima Sales de Carvalho.

SÉRGIO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gerente de posto de gasolina, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/167.FLS.254V-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e setenta e cinco (08/03/1975), 
residente e domiciliado Rua Ângelo Laporte, 35, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Otávio José da Silva e de Maria Materna da Silva. THAINÁ LUCCHI SCA-
GLIUSE, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/355.
FLS.18V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecen-
tos e noventa e nove (14/09/1999), residente e domiciliada Rua Ângelo Laporte, 35, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Fernando Scagliuse e de Camila 
Rodrigues Lucchi.

JEFFERSON ANDRADE SANTANA, estado civil solteiro, profissão analista de dados, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/111.FLS.093V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (22/12/1988), residente 
e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 1420, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Sinvaldo da Silva Santana e de Rosemeire Andrade. JOICE ÉVELIN DOS REIS, 
estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/040.FLS.102-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (10/10/1986), residente e domiciliada Rua Professor Brito 
Machado, 1420, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Luiz dos Reis e de Marta 
Pereira da Silva dos Reis.

CHRISTIAN DA TRINDADE MORENO, estado civil divorciado, profissão assistente de 
importação, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho 
de mil novecentos e setenta e seis (26/07/1976), residente e domiciliado Rua Francisco 
Rodrigues Seckler, 186, apartamento 18, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antonio Moreno Sanches e de Sueli da Trindade Moreno. ALESSANDRA FER-
NANDES GASPAR, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/006.FLS.280V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia onze de março 
de mil novecentos e setenta e sete (11/03/1977), residente e domiciliada Rua Francisco 
Rodrigues Seckler, 186, apartamento 18, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Reneu Gaspar e de Dirce Fernandes Gaspar.

LUAN ROZENO IWASAKI, estado civil solteiro, profissão monitor de qualidade, nasci-
do no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/216.FLS.251V-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa (10/08/1990), 
residente e domiciliado Rua José Oiticica Filho, viela Dom Bosco, 08, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Jorge Iwasaki e de Rita de Cassia Rozeno Iwasaki. LUANA 
EUGENIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão micropigmentadora, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/194.FLS.131 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de dezembro de mil novecentos e noventa e três (19/12/1993), residente e domiciliada 
Rua Luiz de Almeida Fernandes, 326, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rui Eugenio 
dos Santos e de Josefa Julia da Conceição Santos.

VANDERLEI BELIATO, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em Cru-
zeiro do Oeste, Estado do Paraná, Cruzeiro do Oeste, PR no dia quinze de agosto de 
mil novecentos e sessenta e sete (15/08/1967), residente e domiciliado Rua da Estação, 
186, casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Argenor Beliato e 
de Maria da Costa Beliato. VÂNIA LINHARES ROCHA, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Parazinho, Município de Granja, Estado do Ceará (CN:LV.A/001.
FLS.146V-PARAZINHO-GRANJA/CE), Granja, CE no dia oito de outubro de mil nove-
centos e oitenta e três (08/10/1983), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza 
Cruz, 2105, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Henrique Da Rocha e de Raimunda Linhares de Araújo Rocha.

FELIPE ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/98.FLS.99V-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de outubro de mil novecentos e noventa e um (07/10/1991), residente e domiciliado 
Rua Carapebus, 98, Vila Cosmopolita, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Marcos Ro-
berto dos Santos e de Rosângela da Cunha. ALINE SOUZA NOVAIS, estado civil solteira, 
profissão advogada, nascida neste Distrito (CN:LV.A/179.FLS.24V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e três (06/04/1993), residente 
e domiciliada Rua Recanto do Emanuel, 256, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ariston Barboza de Novais Filho e de Luzeni Souza Novais.

ABNER DE ARAUJO SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/200.FLS.115V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de março 
de mil novecentos e noventa e quatro (02/03/1994), residente e domiciliado Rua Antônio 
Fortunato, 42, Burgo Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Jonadabe Carri-
lho da Silva e de Silvana de Araujo Silva. NICOLE EDUARDA DOS SANTOS GOU-
VEIA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/228.FLS.145V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho 
de mil novecentos e noventa e nove (29/06/1999), residente e domiciliada Avenida Cam-
panella, 1297, apartamento 114, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Karla Cristina 
Soares dos Santos Gouveia e de Eduardo Inacio Gouveia Filho.

HUMBERTO DE SOUZA MACÊDO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/182.FLS.137-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(08/09/1974), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1411, bloco 10, apartamento 
12, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Altamir de Santana Macêdo e de Maria Marilu-
ce de Souza Macêdo. ELISANGELA DOS SANTOS MORAES, estado civil divorciada, 
profissão administradora, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia doze de abril de mil novecentos e setenta e sete (12/04/1977), residente e domi-
ciliada Rua Virgínia Ferni, 1411, bloco 10, apartamento 12, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José dos Santos de Moraes e de Maria de Lourdes de Moraes.

RAFAEL DE SOUZA REGES COSTA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em 
Remanso, Estado da Bahia (CN:LV.A/017.FLS.127V REMANSO/BA), Remanso, BA no dia 
nove de junho de mil novecentos e oitenta e oito (09/06/1988), residente e domiciliado Rua 
Victório Santim, 2850, casa 34, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Dias Gomes da 
Costa Filho e de Lucilia de Souza Reges Costa. DIOMARA DE SOUZA FARIAS, estado 
civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida em Remanso, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/019.FLS.031V REMANSO/BA), Remanso, BA no dia oito de abril de mil novecentos 
e noventa (08/04/1990), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2850, casa 34, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Deraldino Neris de Farias e de Dercilia de Souza Farias.

ADAUTO MARTINS LANA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfermagem, nas-
cido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/30.FLS.092-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e três (17/08/1983), residente 
e domiciliado Rua João Pedro Luna, 54, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Martins Lana e de Joana 
D'Arc Mafia Martins Lana. TATHIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/76.
FLS.056-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos 
e oitenta e um (21/07/1981), residente e domiciliada Rua João Pedro Luna, 54, aparta-
mento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Hercules Affonso de Oliveira e de Tania Aparecida do Nascimento.
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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: PAULO RICARDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico de sinistro, estado civil solteiro, nascido em Osasco - SP, no dia (31/05/1981), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dermival dos Santos 
e de Lucia Elena Silva dos Santos. A pretendente: CAROLINA JARNICKI OLIVI, de 
nacionalidade brasileira, profissão corretora de imóveis, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (27/11/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Olivi e de Marly Jarnicki Olivi.

O pretendente: DANILLO VIDAL LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão analista de 
sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/08/1992), residente 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roosvelt Cristiano Lopes e de Carla 
Cristina Vidal Lopes. A pretendente: TAÍS SILVA DE ALCANTARA, de nacionalidade 
brasileira, profissão auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (17/08/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Miguel Antonio de Alcantara e de Eliene da Silva Santana.

O pretendente: FRANKLIN BORLENGHI PEREIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/09/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Franklin Pereira Gomes 
Junior e de Andréa Borlenghi Pereira Gomes. A pretendente: STÉPHANIE SUSCA, de 
nacionalidade brasileira, profissão engenheira química, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (04/01/ 1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marcos Vicente Susca e de Esther Susca.

O pretendente: EDUARDO HENRIQUE ANDRADE ZIEGLER, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/09/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miguel Ziegler Neto e de 
Dulce Andrade Ziegler. A pretendente: ANA CLÁUDIA PINTO ROJAS, de nacionalidade 
brasileira, profissão pedagoga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(01/06/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Victor 
Marcelo Rojas Santander e de Cyntia de Queiroz Pinto Rojas.

O pretendente: JÔNATAS SOARES DE FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão 
designer, estado civil solteiro, nascido em Cromínia - GO, no dia (04/09/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Agnaldo Duarte Faria e de Kelcia 
Soares da Silva Faria. A pretendente: GABRIELA KACZAN MEDEIROS, de nacionalidade 
brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em Santo André - SP, no dia 
(13/03/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco 
Reginaldo Fernandes Medeiros e de Andreia Kaczan Medeiros.

O convivente: RUDNEY DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/06/1983), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de David de Oliveira Santos e de 
Ignez Lavelli de Oliveira. A convivente: LUCIANA MARCHIORI DA ROCHA, de naciona-
lidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(04/10/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jaeme 
Rodrigues Da Rocha e de Santina Marchiori da Rocha. Es
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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: ANTONIO MOREIRA ROCHA FILHO, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em Itaju do Colônia, BA, no dia 05/07/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Moreira Rocha e de Maria Jose dos 
Santos. A pretendente: ELIANA APARECIDA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
balconista, nascida em Tatuí, SP, no dia 01/09/1991, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Jeronimo da Silva e de Neide Paes de Oliveira.

O pretendente: GUILHERME MARTINS GIBERNI, estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 30/08/1989, residente e domiciliado 
na Chácara California, São Paulo, SP, filho de Ivan Carlos Giberni e de Fatima de Jesus 
Martins Giberni. A pretendente: LAURA VIEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 04/10/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Maria Nilza Vieira Silva. Obs.: Edital enviado 
ao Cartório próximo do endereço do contraente.

O pretendente: VENICIU INDEQUE, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido 
Gabú, Republica da Guiné-Bissau, Africa, no dia 30/05/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jose Indeque e de Monica Djono. A preten-
dente: KARINA SANTOS CEDRO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 01/08/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Idalia Santos Cedro Neta.

O pretendente: BRUNO LUIZ PIRES BEZERRA, estado civil solteiro, profissão atleta 
profissional, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 23/01/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nataneal Davi Santos 
Bezerra e de Karina Aparecida Pires. A pretendente: RENATA BATISTA DA SILVA, es-
tado civil solteira, profissão admnistradora, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 
18/02/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Cledival 
Moreira da Silva e de Rosely Batista da Silva.

O pretendente: VINICIUS EDUARDO MAFFEI, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia 21/09/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Eduardo Maffei e de Ana Paula do Amaral Maffei. O preten-
dente: VINÍCIUS SORIANO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão engenheiro, nascido 
nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 20/05/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Agnaldo Ferreira de Souza e de Lusinete Ribeiro Soriano de Souza.

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: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de distribuição, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1993), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Ferreira do Nascimento 
e de Cleuza Almeida do Nascimento. A pretendente: JESSICA DA ROCHA SANTANA, 
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(20/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sidnei Ramos 
de Santana e de Ester da Rocha Santana.

O pretendente: SEBASTIÃO BARRETO JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Barreto e de Maria do Carmo Barreto. A pre-
tendente: NEUSA APARECIDA SILVA, estado civil viúva, profissão doméstica, nascida 
em Joanésia, MG, no dia (12/03/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Onordo Frederico e de Maria da Silva Lage.

O pretendente: CARLOS RODRIGO APARECIDO PEREIRA, estado civil solteiro, 
profissão administrador, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Pereira e de Maria 
Clara Martins Pereira. A pretendente: FRANCIANE SILVA BORGES, estado civil sol-
teira, profissão professora, nascida em Castanhal, PA, no dia (03/02/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lucivaldo Antonio Araujo Borges e de 
Ana Lucia Silva Borges.

O pretendente: CARLOS ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão forneiro, 
nascido em Recife, PE, no dia (13/06/1967), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carlos José da Silva e de Margarida José da Silva. A pretendente: 
IVANETH PEREIRA DAS FLORES, estado civil solteira, profissão costureira, nascida 
em Medeiros Neto, BA, no dia (04/08/1964), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valdemar Pereira das Flores e de Hilda Maria Pereira das Flores.

O pretendente: EDUARDO SOARES GARCIA DE JESUS, estado civil divorciado, 
profissão motorista de app, nascido em Guarulhos, SP, no dia (08/01/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Garcia de Jesus e de Eldo-
nir Antonio Soares. A pretendente: LARISSA RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mariano Ribeiro da Silva e de Maria 
Ladjane da Silva.

O pretendente: DANIEL ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de 
loja, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (06/04/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudionor Pereira da Silva e de Maria dos Reme-
dios Alves da Silva. A pretendente: FLÁVIA GOMES DE FREITAS, estado civil solteira, 
profissão assistente de e-commerce, nascida em Palmares, PE, no dia (05/06/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ubirajara Lima de Freitas 
e de Irani Gomes Freitas.

O pretendente: MURILO HENRIQUE MORA, estado civil solteiro, profissão analista 
financeiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/04/1990), residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, filho de Ernesto Antonio Mora Junior e de Roberta Catia do Nascimento 
Mora. A pretendente: ELLEN DAYANA ALVES DE MELO, estado civil solteira, profissão 
analista financeiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/07/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves de Melo e de Valdete Francisca de Melo.

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA LOURENÇO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Praia Grande, SP, no dia (26/06/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Andreia Aparecida de Oliveira Barreto Lourenço. A 
pretendente: TAUANI SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/05/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Ilton da Silva e de Claudia Ibra Santos Souza.

O pretendente: LUIZ FERNANDO SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/07/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ednei Jose Barbosa e de Lucilene do Nascimento 
Silva. A pretendente: LARISSA ALVES VIZENTINI, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em Socorro, SP, no dia (24/12/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudinei Oscar Raimundo Vizentini e de Silene 
Alves da Silva Vizentini.

O pretendente: DANILO SOUZA GEREMIAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
corte, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1993), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Helio Geremias Junior e de Raquel de Souza. A pretendente: 
MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (01/11/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luis Lima de Souza e de Marisa Alves de Souza.

O pretendente: ANDERSON SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em Araci, BA, no dia (22/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Gama dos Santos e de Francimaria Santos da Silva. A 
pretendente: IARA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida 
em Araci, BA, no dia (25/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Joaquim Carvalho da Silva e de Iraci dos Santos Silva.

O pretendente: BRUNO CERQUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
técnico de informática, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Gonçalves dos Santos e de 
Valdirene Cerqueira de Araujo Santos. A pretendente: BIANCA DIAS RODRIGUES, 
estado civil solteira, profissão sub gerente técnica, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(14/08/1999), residente e domiciliada neste distritro, São Paulo, SP, filha de Hercules 
Rodrigues e de Ligia Dias da Silva.

O pretendente: WILSON SANCHES JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão supervi-
sor de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1973), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Sanches e de Maria de 
Lourdes Sanches. O pretendente: CARLA ANDRÉIA MARQUES, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em Porto Alegre, RS, no dia (24/06/1974), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Erony Marques e de Izanir 
Santos Marques.

O pretendente: MARCOS AURÉLIO MILTON, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cesario Rodrigues Milton Neto e de Maria de Lourdes de Lima 
Milton. A pretendente: ARIANNE DE ALBUQUERQUE BARROSO, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1988), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de Vasconcelos Barroso e de Edna 
Maria de Albuquerque.

O pretendente: LEONARDO FERNANDES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1996), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Manoel Fernandes de Sousa e de Maria da Luz de 
Souza. A pretendente: RAYRA POLIANA DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/07/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves Ferreira e de Isabel Cristina 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: PAULO SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão ajudante geral, nascido em Castelo do Piauí, PI, no dia (04/07/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Sotero de Oliveira e de Odilia 
Rodrigues de Oliveira. A pretendente: MARIA MARTA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em Castelo de Piauí, PI, no dia (21/11/1976), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Francisco da Silva 
e de Francisca das Chagas da Silva.

O pretendente: MATHEUS ANTONIO DETONI, estado civil solteiro, profissão ele-
tricista de instalações, nascido em Suzano, SP, no dia (19/03/1995), residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Luiz Antonio Detoni e de Maria 
das Neves Almeida. A pretendente: VIVIAN RENATA DIAS ROHDEN, estado civil 
solteira, profissão técnica de segurança do trabalho, nascida em Santa Rosa, RS, 
no dia (12/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Renato Rohden e de Lorena Dias Rohden.

O pretendente: JURANDIR FRANCISCO RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão 
representande comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1965), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eneas Francisco Rodrigues e de Estelita 
Andrade Rodrigues. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO PRAXEDES DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de escritorio, nascida em Paragominas, PA, no dia 
(10/11/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nilton Antonio 
da Silva e de Antonia Ilma Praxedes de Sousa.

O pretendente: DARCI FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
barbeiro, nascido em Cruzeiro, SP, no dia (24/11/1952), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira dos Santos e de Djanira 
Vicente de Oliveira Santos. A pretendente: ALEXANDRA GUEDES RAMOS, estado 
civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Recife, PE, no dia (26/03/1975), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Guedes Ramos 
e de Leonice Guedes da Cruz.

O pretendente: FLÁVIO CARLOS GOMES, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Gomes e de Geralda Alves Ferreira. A pretendente: JANAÍNA 
DE ASSIS, estado civil solteira, profissão faxineira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(08/05/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco 
de Assis e de Maria de Lourdes Gonçalves de Assis.

O pretendente: MATIAS SANTOS FERREIRA ALVES, estado civil solteiro, profissão 
ajudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Matias Ferreira Alves e de Nismaria Oliveira dos 
Santos. A pretendente: LARISSA GABRIELY MIRANDA DUARTE LEAL, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(20/07/1999), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Reinaldo Duarte 
Leal e de Rosangela Aparecida Miranda da Conceição.

O pretendente: JOSÉ AZEVEDO DE SOUSA, estado civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido em Ubajara, CE, no dia (23/12/1952), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Raimundo Paulo de Sousa e de Raimunda Nonata de Azevedo. A 
pretendente: ADRIANA ALVES VIEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/10/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco Vieira Roza e de Maria do Carmo Alves Vieira.

O pretendente: ANTONIO CÉSAR DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil divorciado, 
profissão meio oficial marcineiro, nascido em Caxias, MA, no dia (15/09/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Rodrigues e de Maria 
do Amparo dos Santos. A pretendente: MARIA DO CARMO DA PAZ ABADE, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Caxias, MA, no dia (23/01/2001), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Serrate da Conceição Abade e 
de Eva Lima da Paz.

O pretendente: VIDAL GUEDES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão autôno-
mo, nascido em Água Quente, BA, no dia (14/02/1964), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Brazilino Benedito da Silva e de Maria Diva da Silva. A 
pretendente: MARIA ROSINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão microempreendedora, nascida em Sume, PB, no dia (10/12/1973), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aluisio Edvaldo de Oliveira e de Marlene 
Cavalcante de Oliveira.

O pretendente: RICARDO BORGES BRITO, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cesar Dalmar Brito e de Rosana Pereira Borges Brito. A pre-
tendente: TUANNE DE ALBUQUERQUE BARROSO, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/02/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de Vasconcelos Barroso e de Edna Maria 
de Albuquerque Barroso.

O pretendente: JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão motorista de app, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1997), residen-
te e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Antonio dos Santos e de 
Valdirene Rodrigues Trindade. A pretendente: JÉSSICA CAROLINE DIAS RIBEIRO, 
estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(10/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alirio Ribeiro 
e de Marli Dias da Silva.

O pretendente: WALDETE ROCHA FÉLIX, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Picos, PI, no dia (08/03/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Helena Isabel Rocha Félix. A pretendente: MIRIÃ DA COSTA, es-
tado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Congonhas do Campo, MG, no dia 
(04/10/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João da 
Costa e de Lazara da Costa.

O pretendente: JOAQUIM SIMÕES NETO, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Pindorama, SP, no dia (25/09/1952), residente e domiciliado Rua Rio Manuel 
Alves, 524, casa 02, Vila Itaim, neste distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Simões e 
de Maria Aparecida Gomes Simões. A pretendente: ROSILDA DE ANDRADE GUIMA-
RÃES, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Serra dos Aimores, MG, no 
dia (23/09/1964), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito 
Rodrigues Guimarães e de Josefa de Andrade Guimarães.

O pretendente: RENILDO GONÇALO REIS, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (18/02/1969), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Rosildo Moreira Reis e de Maria Gonçala Pereira. A pretendente: BETANIA 
BARBOSA CERQUEIRA, estado civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/11/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Cosme Machado Cerqueira e de Maria de Lourdes Barbosa.

O pretendente: TIAGO ALVES RESENDE, estado civil solteiro, profissão bombeiro civil, 
nascido em Cascavel, PR, no dia (11/02/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Maria Rosa Alves Resende. A pretendente: VANESSA PEREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão faxineira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(07/10/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Alves Silva e de Zenaide Pereira de Castro.

O pretendente: MARCELO ALVES, estado civil solteiro, profissão gráfico, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (03/02/1979), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antônio Alves e de Maria da Conceição Alves. A pretendente: TALITA CRUZ 
ALMEIDA DE PAULA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (03/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Almir Tadeu de Paula e de Ana Maria Cruz de Almeida.

O pretendente: DOUGLAS JANUÁRIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Bezerra da Silva e de Maria das Dores Gomes 
Januário. A pretendente: JAQUELINE SOARES GOMES SOUZA, estado civil solteira, 
profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/05/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Valderedo Gomes Souza e de 
Clarice de Fatima Soares.

O pretendente: DENIS FERREIRA FIRMINO, estado civil divorciado, profissão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alexsandra Ferreira Firmino. A pretendente: LUANNA 
RAAMÁ SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (03/07/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jeovanny José dos Santos e de Marilda Silva Santos.

O pretendente: IVO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão au-
xiliar técnico de educação, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/08/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ivo Pedro dos Santos e de Marta Maria 
Gonçalves. A pretendente: CAMILA APARECIDA DE MIRANDA CARDOSO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/09/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rosemiro Dias Cardoso e 
de Rosemeire Angelica de Miranda Cardoso.

O pretendente: WALDINEI MARQUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em Suzano, SP, no dia (05/02/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Marques de Oliveira e de Joselita Jesus Matos de 
Oliveira. A pretendente: WILIANE DA SILVA SANTOS SANTANA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Candeias, BA, no dia quatro de maio de mil novecentos 
e oitenta (04/05/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Crispiniano Chaves Santos e de Josefina da Silva Santos.

O pretendente: GLEISON DOS SANTOS PINTO, estado civil solteiro, profissão farma-
cêutico, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Oliveira Pinto e de Gilda dos Santos Pinto. A 
pretendente: PRISCILA ALCANTARA CINTAS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
classe, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jesus Alcantara Cintas e de Miraildes Moreira Cintas.

O pretendente: ANTÔNIO RAFAEL DE SOUZA CRUZ SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão ajudante geral, nascido em Piripiri, PI, no dia (11/02/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carvalho da Silva e de Jacinta de Souza Cruz. 
A pretendente: VALDITE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente 
de produção, nascida em Suzano, SP, no dia (06/02/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Santos e de Elza Maria da Silva.

O pretendente: FELIPE ALCANTARA SILVA, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1999), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Denilson Alcantara da Silva e de Josinalva Ferreira dos Santos Silva. 
A pretendente: CAMILA PINHEIRO SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Andre da Silva e de Roberta Regina Pinheiro Silva.

O pretendente: WILLIAM DO SACRAMENTO SILVA, estado civil solteiro, profissão re-
cepcionista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Wellington do Sacramento Silva e de Lucer Sousa Silva. 
A pretendente: ISABELLA ALVES CANDIDO, estado civil solteira, profissão assistente 
pedagógico, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elio Candido de Araujo e de Matilde Alves de Araujo.

O pretendente: GIOVANI AUGUSTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cami-
nhoneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Augusto da Silva e de Margareth Moraes da Silva. A 
pretendente: LETÍCIA MONTEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ana Monteiro de Souza.

O pretendente: ATHOS CLAUDIO MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adelmo da Silva e de Aparecida Maria 
Martins da Silva. A pretendente: ACSA KAROLINE BENIGNO DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dijalma Francisco do Nascimento e 
de Aparecida Santana Benigno do Nascimento.

O pretendente: WELLINGTON LAURINDO DE AGUIAR, estado civil solteiro, profissão 
assistente de departamento pessoal, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1984), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Altino de Aguiar 
e de Maria Vanda Laurindo. A pretendente: DARLIENE PEREIRA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Araçuaí, MG, no dia (07/08/1986), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Iles Ornela de Souza e de Tânia 
Maria Alves Pereira de Souza.

O pretendente: ISAÍAS CONRADO VITORIANO, estado civil solteiro, profissão agente 
de segurança, nascido em Cajazeiras, PB, no dia (18/07/1982), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Conrado e de Maria Aurení Conrado. A 
pretendente: OLINDINA AUREA PAULINO DE SOUSA, estado civil divorciada, profis-
são do lar, nascida em São João do Rio do Peixe, PB, no dia (18/11/1985), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jacob Vicente de Sousa e de Maria de 
Lourdes Paulino de Sousa.

O pretendente: JOSUÉ HERREIRA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de aplicador, nascido em Guarulhos, SP, no dia (09/02/2002), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Oliveira da Silva e de Sonia Herreira 
da Silva. A pretendente: FERNANDA MARIANO COUTO, estado civil solteira, profissão 
atendente de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/04/2002), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Alexandre Couto e de Inez Mariano Couto.

O pretendente: JONATHA DA SILVA LEITE, estado civil solteiro, profissão operador de 
estacionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Silva Leite e de Maria Aparecida da Silva. 
A pretendente: JENIFER RAMOS LUZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/2002), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Luz dos Santos e de Solange Ramos Pires.

O pretendente: DOUGLAS DA SILVA GOULARTE BERTINI, estado civil solteiro, profissão 
oficial de internet, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio de Oliveira Bertini e de Simone Goularte. 
A pretendente: ANDRÉIA BORGES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão cos-
tureira, nascida em Xique-Xique, BA, no dia (30/03/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Marçal de Oliveira e de Junieta Borges de Oliveira.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA MARTINS, estado civil solteiro, profissão 
garçom, nascido em Guarujá, SP, no dia (15/11/1967), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cláudio Sebastião Martins e de Eunice da Silva Martins. 
A pretendente: DJANIRA GONÇALVES ARAUJO SANTOS, estado civil divorciada, pro-
fissão diarista, nascida em Mundo Novo, BA, no dia (02/06/1971), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Gonçalves e de Elizia Gonçalves Araujo.

O pretendente: EVANDRO LEONARDO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão técnico 
em refrigeração, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Pereira e de Rita de Cássia Pereira. A pre-
tendente: GISELE DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/1985), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jorge Nascimento Rodrigues e de Raquel Barbosa da Silva Rodrigues.

O pretendente: VAGNER DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão cortador industrial, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/12/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maria Irani de Souza. A pretendente: MICHELE DA SILVA SANTOS, 
estado civil solteira, profissão enfestadeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Givaldo Barbosa dos Santos 
e de Maria Izaurina Oliveira da Silva Santos.

O pretendente: LUCAS BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Rodrigues dos Santos e de Claudia de Souza 
Borges. A pretendente: JAQUELINE SILVA CARVALHO, estado civil solteira, profissão 
assessora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/2001), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Paulo Alves de Carvalho e de Delba 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA LOPES, estado civil solteiro, profissão instrutor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jackson Evangelista Lopes e de Vera Lúcia da Silva. A pretendente: 
MAÉZIA DE SOUSA SÁ, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em Uiraúna, 
PB, no dia (09/10/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Raimundo Cruz de Sá e de Maria Erivoneide de Sousa.

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

Com 24 deputados 
estaduais, oito 
federais, além 
dos prefeitos 
e vereadores, 
governante e 
judiciário, o Amapá 
é bem o retrato do 
Brasil caótico

Não quiseram enxer-
gar a displicência 
na gestão pública. 

Assim tem sido no Brasil. 
Muitos políticos fazem 
qualquer coisa para conse-
guir uma cadeira no poder, 
para depois abandonarem 
os eleitores à própria sorte. 
Mas agora tudo está vindo 
à tona e mesmo assim 
continuam mentindo e 
enganando a população, 
vendendo o Brasil para 
quem der mais. 

O eleitor tem de votar 
bem, escolhendo aqueles 
que respeitam o dinheiro 
público, canalizando-o 
para as necessidades e 
prioridades; aqueles que 
tenham um real empenho 
na construção de uma 
cidade que seja um lar de 
seres humanos, e excluir 
os maus que só pensam 
em si, para que possamos 
evoluir em paz e alegria. As 
eleições exigem muito dis-
cernimento. Se os eleitores 
continuarem escolhendo o 
refugo político, tudo conti-
nuará afundando. Espere-
mos que o eleitorado seja 
inspirado em sua escolha. 

Quando D. Pedro II subiu 
ao trono em 1840, 92% da 
população brasileira era 
analfabeta; em seu último 
ano de reinado, em 1889, 
essa porcentagem era de 
56%, devido ao grande 
incentivo à educação, à 
construção de Faculda-
des e, principalmente, 
de inúmeras escolas que 
tinham como modelo o 
excelente Colégio Pedro 
II. Hoje, grande parte da 
população não consegue 
ler e entender um texto. 
Sem discernimento, o 
eleitor vota em qualquer 
um porque a educação foi 
declinando no país. 

O que se observa é que 
já faz tempo que há um 
pandemônio educacional 
reforçado pela programa-
ção da televisão. Reiniciar 
na direção certa vai ficando 
cada vez mais difícil. Falta 
seriedade. Os planos enve-
redam pelo imediatismo e 
interesses particulares. O 
despreparo aumenta, não 
há uma visão de futuro 
comum voltada para a 
construção de longo prazo. 
Tudo vai caindo na aliena-
ção. Estamos atravessando 
uma fase bem difícil. 

Durante décadas, o Bra-
sil foi sendo enterrado e 
não dá para sair da lama 
de uma vez, mas é preciso 
que haja firmeza e perseve-
rança para extirpar a parte 
que ficou podre.

É imprescindível recu-
perar o equilíbrio fiscal de 
forma sadia, mas como pro-
duzir e arrecadar mais, ge-
rar empregos e modificar 
a tendência de importar 
tudo? Perdemos a naturali-
dade do desenvolvimento, 
enquanto o descontrole 
fiscal avançava com a 
gestão inconsequente. A 
dívida ficou alta, mas todos 
querem mandar e levar 
vantagens. Tardiamente, 
acabou o tabelamento do 
preço do dólar mantido 
barato artificialmente com 
juros caros.

Os recursos naturais 
estão aí para auxiliar os 
seres humanos. As potên-
cias globais estão de olho, 
fazendo de tudo para man-
ter o país na mornidão, a 
fim de que possam lançar 
mão das riquezas cobiça-
das como já vêm fazendo 
de longa data. Como se 
recuperar desse assalto? A 
educação é fundamental, 
pois um povo indolente, 
inculto, sem discernimen-
to, é presa fácil dos con-
quistadores que agem na 
calada da noite, solapando 
as bases que sustentam a 
nacionalidade e o esforço 
pelo bem geral. 

E chegou a epidemia que 
parou o planeta. O que 
fazer com a interrupção 
da circulação do dinheiro, 
o motor das atividades? 
Falta objetivo comum dos 
poderes de ressuscitar o 
Brasil que se acha na UTI 
com falência na indústria, 
empregos, renda, educa-
ção. Se a classe política ao 
menos fosse patriota e não 
entregasse o país por qual-
quer punhado de dólares, 
então talvez fosse menos 
difícil a tarefa de produzir 
manufaturas e enfrentar 
a concorrência. O dólar 
foi deixado barato com 
sangria de recursos em 
juros para deixar baratos 
os importados e acabou 
travando a produção. Que 
política econômica foi 
essa?

As transformações vão 
chegando de forma acele-
rada. Os políticos eleitos 
não têm cumprido sua 
tarefa de forma respon-
sável. Quais são os planos 
e objetivos da elite domi-
nante? Há um esforço ge-
neralizado para a desuma-
nização e embrutecimento 
da espécie humana em 
vez de levá-la ao aprimo-
ramento. A quarentena 
está gerando aumento 
do desânimo. O cérebro 
pressionado, submetido 
a constante estresse, tem 
apresentado doenças que 
não havia num tempo em 
que o viver seguia um ritmo 
mais natural. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 
abalou o mundo;  2012...e depois?;  

Desenvolvimento Humano; O Homem 
Sábio e os Jovens; A trajetória do 

ser humano na Terra; e O segredo de 
Darwin - Uma aventura em busca da 

origem da vida. E-mail: (bicdutra@
library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FELIPE HENRIQUE GOMES DA SILVA, profissão: gerente de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Mauricio da Silva e de Donizetti 
Gomes de Queiroz. A pretendente: GEISA KAREN NUNES DE CARVALHO, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdele Pereira de 
Carvalho e de Elizabeth Dias Nunes de Carvalho.

O pretendente: DENNER CANDIDO DE SOUZA, profissão: técnico de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Carlos de Souza e de 
Jailda Candida dos Santos Souza. A pretendente: MIRELLA ALMEIDA MÉLO, profissão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
09/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edilson Palmeira de 
Mélo e de Nilzete Pinto Almeida de Mélo.

O pretendente: JOHNNY WOTHON CRUZ DOS SANTOS, profissão: operador de 
máquinas, estado civil: solteiro, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 12/01/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis dos Santos e de 
Juliana Cruz dos Santos. A pretendente: ALINE SILVA SOUZA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Admilson Jose de Souza e de Noelia Neo da 
Silva Souza.

O pretendente: BRUNO APARECIDO DIAS DE SOUZA, profissão: empacotador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lorivaldo Dias de Souza e de Sueli Aparecida 
Bartholomeu de Souza. A pretendente: WÊMERSON ACÁSSIO DA SILVA TORRES, 
profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Colinas, MA, data-nascimento: 
15/04/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Idemar Cordeiro Torres 
e de Maria da Solidade Fernandes da Silva.

O pretendente: FERNANDO BEZERRA ALVES, profissão: aux. de lanchonete e 
restaurante, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/10/1981, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Bezerra 
Alves e de Juraci Alves Moreira. A pretendente: FÁTIMA BONATE DO NASCIMENTO, 
profissão: aux. odontológica, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-
nascimento: 01/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adeildo 
Gabriel do Nascimento e de Elza Candida Bonate do Nascimento.

O pretendente: RYAN ELIZEU DE MELO TELES, profissão: estagiário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 20/10/2001, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jackson Pereira Teles e de Roseana 
de Melo Teles. A pretendente: VITORIA EDUARDO DA SILVA, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/05/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Vicente da Silva 
Filho e de Nair Eduardo Santos de Melo.

O pretendente: ALEX SANTOS REIS, profissão: aux.de produção, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 29/01/1996, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Adeval Reis Sobrinho e de Luzineide Oliveira Santos. A pretendente: 
EDILENE DE JESUS SANTOS, profissão: aux.de escritório, estado civil: solteira, 
naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 26/11/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Valdomiro Santos e de Elialda Santana de Jesus.

O pretendente: MANOEL VALDIR LIMA FARIAS, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São José da Tapera, AL, data-nascimento: 06/10/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Araujo Farias e de Enaura Bezerra 
Lima. A pretendente: QUITÉRIA VIEIRA RODRIGUES, profissão: diarista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São José da Tapera, AL, data-nascimento: 07/10/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agostinho José Rodrigues e de Geni Vieira 
Rodrigues.

O pretendente: MICHEL DIAS DE CASTRO, profissão: funcionário público municipal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Milton Rodrigues de Castro e de 
Natalina Aparecida Dias de Castro. A pretendente: NAIARA RODRIGUES RUEDAS, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Domingos 
Valle Ruedas e de Maria Rodrigues Ruedas.

O pretendente: CRISTIAN ALVES SANTOS, profissão: técnico de enfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudinei Pereira Santos e de Rosangela 
Alves Santos. A pretendente: FERNANDO FONSECA DA SILVA, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/08/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sinval Fernandes da 
Silva e de Maria Ivanilda Lima da Fonseca.

O pretendente: JEAN PHILIPPE JEAN, profissão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 05/01/1990, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Jean Wesner Jean e de Viergemene Leon. A pretendente: CHRISLENE 
DUCASSE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 
15/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Yfotaine Ducasse e de 
Thermilia Douze.

O pretendente: ADSON CARLOS DA SILVA, profissão: paisagista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Afogados, Recife, PE, data-nascimento: 15/12/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto da Silva e de Josilene Elias 
Ribeiro. A pretendente: JULIENE DE LIMA SOARES, profissão: biomédica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Ribeiro Soares e de Marlene de Lima 
Menezes da Silva.

O pretendente: LUAN RODRIGUES SOUZA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lucimar de Araujo Rodrigues e de Raimunda 
Alves de Carvalho Rodrigues. A pretendente: JOYCE KELLY SOUZA, profissão: 
promotora de eventos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria do 
Carmo Souza.

O pretendente: VINICIUS SAEZ, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Luiz Antonio Saez e de Lana Maria Anastacio de Lima Saez. A pretendente: 
LUCIMARA DE SOUZA DA SILVA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Daniel da Silva e de Palmira Protazio de Souza da Silva.

O pretendente: EJIKE CHARLES AUGUSTUS, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Okija-Nigeria, data-nascimento: 24/12/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Charles Augustus e de Pauline Augustus. 
A pretendente: ÍTALA SILVA LEANDRO, profissão: op.de telemarkerting, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/2002, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilson Carlos Leandro e de Lilian de Araujo Silva.

O pretendente: LUÍS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, profissão: jardineiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 30/03/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Julieta Pereira da Silva. A pretendente: ANA 
PAULA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Limoeiro, PE, data-nascimento: 17/10/1978, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filha de Benedito Joaquim da Silva e de Josefa Antonia de Oliveira.

O pretendente: AUGUSTO ROCHA ISHIGA, profissão: técnico de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/2002, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Alexandre Ishiga e de Marta Rocha 
Silva. A pretendente: KEROLYN MACARIO DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudinei Agripino dos Santos e de Maria das 
Dores Macario.

O pretendente: RAPHAEL ANTONIO CORDEIRO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio Cordeiro e de Rosa Amélia da 
Silva Cordeiro. A pretendente: ANA CLAUDIA DE SOUSA DOURADO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Valdinei Dourado e de Lucilia 
Barbosa de Sousa Dourado.

O pretendente: ALEX SOARES DE MELO, profissão: motorista de ônibus, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria de Lourdes Soares de Melo. A pretendente: 
GLAUCIA CAROLINE DE OLIVEIRA EFIGENIA, profissão: contatóloga, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/01/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson Efigenia e de Vera Lucia de Oliveira 
Efigenia.

O pretendente: MARCOS SILVA DE ANDRADE, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Araci, BA, data-nascimento: 01/06/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Anastacio Lima de Andrade e de Joana Góes 
da Silva. A pretendente: LAIANE DOS SANTOS LIMA, profissão: vigilante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Araci, BA, data-nascimento: 28/06/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Laurito Gonçalves Lima e de Luciene Soares 
dos Santos.

O pretendente: DIEGO SILVA ZURCA DE PAULA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vladenilson Zurca de Paula e de 
Lucimara Silva do Nascimento. A pretendente: IRIS LOPES ANDREATTA, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/03/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reinaldo Aparecido 
Andreatta e de Maria Cristina Lopes Andreatta.

O pretendente: TALLES SOUZA DA SILVA RAMOS, profissão: analista de 
relacionamento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 
19/06/1998, residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Jose Edinaldo 
da Silva Ramos e de Tatiana Souza da Silva. A pretendente: RAYLHA SILVA SOUSA, 
profissão: assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 07/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo 
Nonato Almeida de Sousa e de Eliete da Silva Sousa.

O pretendente: KEVINYN SANTOS DA ROSA, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Alves da Rosa e de Simone Santos da 
Rosa. A pretendente: NOEMI BELO CAVALCANTE, profissão: fotógrafa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 27/05/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Alecsandro Pedrosa Cavalcante e de Gilvania Feitosa Belo 
Cavalcante.

O pretendente: ADEMILSON DA SILVA, profissão: auxiliar de benefício, estado 
civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1965, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemar da Silva e de Neide Zanata 
da Silva. A pretendente: JACIRA MARIA RODRIGUES MACHADO, profissão: 
supervisora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/08/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Machado e de Nilce Rodrigues Machado.

O pretendente: JULIO CEZAR MACEDO GONZAGA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibitiara, BA, data-nascimento: 17/08/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Genario Costa Gonzaga e de Nelzi Vieira 
Macedo. A pretendente: AMANDA MACEDO DA SILVA, profissão: secretária, 
estado civil: solteira, naturalidade: Iraquara, BA, data-nascimento: 08/02/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Rodrigues da Silva e de 
Maria Lurde Macedo da Silva.

O pretendente: KAIQUE MACEDO DOS SANTOS, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Zito Soares dos Santos e de Maria Rosenilda 
de Macedo. A pretendente: BEATRIZ RAMOS DA SILVA, profissão: assistente de 
gestão de políticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Ramos da Silva 
e de Adriana Maria da Silva.

O pretendente: VALTER VINICIUS DA COSTA CACADOR, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ziglinda Taneco da Costa 
Cacador. A pretendente: CLAUDIA DOS SANTOS SILVA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1991, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Cicero Ferreira da Silva e de 
Filomena Maria dos Santos Silva.

O pretendente: DOUGLAS BAXTO MARTINS, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Roberto Martins e de Udenilma Baxto 
da Silva Martins. A pretendente: NATHALIA BELA DE ALMEIDA, profissão: bióloga, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gervasio Antonio de Almeida e de 
Elza Bela de Almeida.

O pretendente: IVALDO MANOEL DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 22/07/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Inaldo Manoel da Silva e de Marlene Margarida 
da Conceição. A pretendente: MARCINÉLIA ARAÚJO DE SOUSA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Iguaí, BA, data-nascimento: 02/06/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Rocha de Sousa e de Teresa Araujo 
de Sousa.

O pretendente: WASHINGTON SILVA DOS SANTOS, profissão: representante 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 
28/02/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Pedro 
dos Santos e de Edenice Maria de Jesus Silva. A pretendente: TAWANE FERREIRA 
OLIVEIRA, profissão: assistente de recursos humanos, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Gerson Oliveira Filho e de Silvane Ferreira da Silva 
Santos.

O pretendente: ROGER BARBOSA DOS SANTOS, profissão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio dos Santos Neto e de Genilda Barbosa 
dos Santos. A pretendente: THAIS CRISTINA SILVA RIBEIRO, profissão: advogada, 
estado civil: solteira, naturalidade: Barra de Santa Rosa, PB, data-nascimento: 
16/05/1991, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Marcone Freire Ribeiro 
e de Josefa Silva Martins Ribeiro.

O pretendente: LUCILIO MANOEL DO NASCIMENTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pio IX, PI, data-nascimento: 25/08/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ibiapino Manoel do Nascimento e de Maria Sena 
Fortaleza do Nascimento. A pretendente: PATRICIA CLAUDIA DE SOUZA BATISTA 
DE OLIVEIRA, profissão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/03/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Genesio de Souza e de Antonia Maria de Souza.

O pretendente: VICTOR ZANUSSI MORTOL DA SILVA, profissão: estagiário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Manoel da Silva e de Adriana Cristina 
Zanussi Mortol da Silva. A pretendente: VANESSA TINÉ DE OLIVEIRA, profissão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/11/1994, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Marcos 
Gabriel de Oliveira e de Maria Betania Sales Tiné de Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: GILBERTO REIS DA SILVA, nascido em Figueira, PR, no dia (02/03/1984), 
profissão vidraceiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de José Reis da Silva e de Firmina Ribeiro. A pretendente: MIRIAM 
BERNARDES ALVES, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia (21/01/1981), profissão 
do lar, estado civil divorciada, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Ismael Bernardes Alves e de Leonice Soares de Souza Alves.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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