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Segurados individuais 
da Previdência Social 
têm direito à restituição 
das contribuições 
previdenciárias recolhidas 
durante o período em que 
estiveram incapacitados

Por Eduardo Moises

Contábil

Leia na página 5

O networking é uma poderosa ferramenta estratégica de marketing 
para as empresas, independente do segmento de atuação, uma vez 
que possibilita maior visibilidade do negócio no mercado, aumentando 
assim, as chances de melhorar seus resultados. Por isso, é fundamental 
fortalecer a rede de contatos na vida profissional. Kalil Lucena, sócio 
fundador da Rede Kai, explica que o networking acontece em diversos 
momentos.  

Sete passos para aumentar o faturamento com networking
Existem alguns hábitos que estão intrínsecos na cultura do brasi-

leiro, e que são difíceis de reverter. O imigrante que deixa o país, a 
lazer ou a negócios, sempre busca o melhor dos dois mundos, mas 
muitas vezes se esquece que para ter algo é necessário abrir mão de 
outras coisas. É preciso ter equilíbrio, para conviver com pessoas de 
outras nações, e capacidade para se adaptar e ter um comportamento 
adequado.  

Os erros mais comuns de brasileiros nos EUA

Uma forte tendência no setor imobiliário é a procura por imóveis 
mais compactos, principalmente em capitais como São Paulo, onde as 
pessoas buscam por locais próximos ao trabalho, opções de mobilidade 
urbana e conveniências. E nesse ritmo de vida, é comum encontrar 
apartamentos de 32 a 40 m², entre opções de estúdios e um dormitório. 
Os espaços de metragem reduzida trazem benefícios como facilidade 
de manutenção e limpeza, economia com a mobília e, muitas vezes, 
um valor menor do imóvel. Porém, decorá-los de forma funcional pode 
ser um desafio. Para a arquiteta da Vila 11, Sandra Nita, a dica é esco-
lher a mobília correta e tons que deem sensação de amplitude.  

Decoração para otimizar espaços compactos

Imagem de ejaugsburg por Pixabay

Negócios em Pauta

Sustentáveis e Conscientes
A marca de beleza vegana Love Beauty and Planet carrega 

sustentabilidade em seu DNA e tem como missão inspirar 
novas e conscientes pequenas escolhas aos consumidores. A 
marca se responsabiliza em reduzir sua pegada ambiental em 
todas as etapas de produção de cada produto. Com frascos 
produzidos a partir de garrafas pet coletadas de cooperati-
vas locais, tem embalagens com plástico 100% reciclado e 
que depois do uso podem ser 100% recicláveis. Já pensou 
o que você poderia fazer com as dos produtos após eles
terminarem? Em @lovebeautyandplanet_br, a marca inspira
suas consumidoras a dar novas funções para as embalagens, 
transformando-as em vasos, porta lápis ou até mesmo uma
luminária. Saiba mais em: (www.lovebeautyandplanet.com/
br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Organizações latino-americanas reportaram 
um incidente de ransomware

@A Veeam® Software, líder em soluções de backup que 
oferecem o Cloud Data Management ™, revelou que 68% 

das organizações latino-americanas reportaram um incidente 
de ransomware nos últimos dois anos. O resultado foi revelado 
a partir de um estudo sobre o tema feito com 1.785 clientes da 
Veeam espalhados ao redor do mundo. “Os números mostram 
que, apesar do ransomware ser uma ameaça conhecida, as 
empresas continuam sendo vítimas dessa modalidade à medida 
que as técnicas dos cibercriminosos evoluem”, comenta Elder 
Jascola, country manager da Veeam no Brasil. Segundo o exe-
cutivo, é fundamental que as organizações, de todos os portes 
e segmentos, estejam preparadas para mitigar os riscos e saber 
como proceder em caso de um incidente desse tipo (https://www.
veeam.com/br/wp-data-protection-trends-2020.html).  Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução

A pandemia da Covid-19 trouxe 
inúmeros danos à população.

Além do elevado grau de letalidade 
pelo mundo, o vírus causou grandes 

prejuízos financeiros aos empreendedores 
em 2020. No entanto, para o especialista 
em marketing e gestão estratégica de ne-
gócios e CEO da rede de agências digitais 
Guia-se, José Rubens Oliva, o negócio, se 
bem estruturado, tem potencial para sair 
da crise melhor do que entrou. Confira as 
suas dicas para virar o jogo em 2021:

1 - Como você se preparou para a 
pandemia? De fato, não teria como prever 
tamanha crise, mas se o seu negócio pos-
sui um fluxo de caixa organizado, se você 
conhece bem a sua empresa, você estará 
preparado para qualquer instabilidade. 
Caso não tenha conseguido retomar com 
as mesmas operações do passado, atue 
no presente, tenha o seu negócio na mão 
e veja o que pode organizar para gerar um 
fluxo de caixa mais previsível.

2 - Como foi o trauma para você e 
para a sua empresa? Analise como você 
reagiu ao impacto, qual foi o principal dia 
que você realmente sentiu o prejuízo. Uma 
dica é reunir uma boa equipe. Nessa hora, 
é mais do que essencial o apoio mútuo e 
a troca de ideias com os que estão ao seu 
lado no dia a dia. 

3 - Qual é o seu propósito? Qual é o 
seu time? Você tem que ter um propósito 
que esteja acima do dinheiro, você tem que 
realizar sonhos, tem que buscar um obje-
tivo diferente, e tão importante quanto o 
propósito é o seu time. Não dá para separar 
as duas coisas. Se você tiver um propósito 
bom com uma equipe ruim, você não chega 
a lugar nenhum. E se contar com um time 
fantástico, mas um propósito ruim, você 

Como o empreendedor pode sair da crise 
melhor do que entrou e virar o jogo

também não chega a lugar nenhum. As duas 
coisas têm que estar interligadas.

4 - Busque oportunidades de cres-
cimento. Onde você está agora? Busque 
olhar para o mercado não desabando, mas 
sim como um mercado que vai crescer e, a 
partir daí, buscar oportunidades. Exemplo: 
se, por um lado, perder clientes, por outro, 
pode-se criar uma oportunidade de treinar 
os profissionais para atender a uma nova 
demanda de negócio.

5 - Revisar estratégias nas mídias 
sociais: atentar-se às redes sociais, como 
Facebook, Instagram, Google e Youtube, e-
-mail marketing e loja virtual ou site, ou seja, 
ter uma estratégia de marketing digital. Se 
você não tem uma estratégia de marketing 
digital, é um ótimo momento para ter. Esses 
são os principais pontos para você começar 
a atuar. Não é necessário estar 100% em
todos, apenas comece.

6 - Manter ou aumentar o investi-
mento em marketing: é muito importante 
que você possa manter ou aumentar o seu 
investimento em marketing. A demanda 
mudou, a gente não vai voltar ao normal, 

então precisamos nos adaptar, entender 
como isso vai acontecer e investir na di-
vulgação da marca. 

7 - Espere sempre o melhor: não há 
nada que possa parar uma pessoa otimista. 
Agora, se você não fizer nada, vai piorar. 
Então, precisamos esperar o melhor e agir 
como se as coisas acontecessem da melhor 
forma possível.

8 - Não fique preso a modelos de 
negócio: não é porque o seu negócio nas-
ceu com um formato, que ele vai precisar 
continuar desse modo. Eu costumo dizer 
que as pessoas cometem grandes enganos 
porque ao invés de mudar de negócio, 
poderiam mudar o negócio. Então, se seu 
negócio está ruim agora, não precisa sair 
dele. Mude-o. 

9 - Compartilhar e aprender: estamos 
num momento em que os negócios mu-
daram e, para continuar, nós precisamos 
aprender e compartilhar experiências. E 
um fator interessante é que os modelos de 
prospecção também mudaram. Antes, era 
um modelo de venda e hoje é de colabora-
ção, então, a partir do momento que você 
colabora com outras empresas, começa, 
de fato, a ganhar um pouco de respeito e 
autoridade. Essa é a maneira de trabalhar 
agora. Compartilhar e aprender. Aprender 
e compartilhar. 

10 - O pior já passou: ficamos no olho 
do furacão, a situação ainda é difícil para 
muitos, mas não vai durar para sempre. O 
melhor meio de se passar por uma tempes-
tade é continuar andando e sabendo que, 
mais à frente, ela terá um fim e vai passar, 
como outras crises já passaram. Então, 
prepare-se para o melhor.

Fonte e mais informações: (www.guiase.com.br).
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É PRECISO REvER OS PROCESSOS INDUSTRIAIS 
EM PROL DA SUSTENTAbILIDADE     Leia na página 6

ECONOMIA CIRCULAR

Elder Jascola, 
country 
manager da 
veeam no 
brasil.

valor do IPvA 
Os proprietários de veículos re-

gistrados no Estado de São Paulo já 
podem conferir o valor do IPVA de 
2021 em toda a rede bancária. A con-
sulta pode ser realizada nos terminais 
de autoatendimento, pela internet ou 
diretamente nas agências, bastando 
informar o número do Renavam. Tam-
bém é possível verificar diretamente 
no portal da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento (portal.fazenda.sp.gov.
br/servicos/ipva/), mediante o número 
do Renavam e placa do veículo.
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News@TI 

Trend Micro anuncia suporte o AWS Well-
Architected Tool para segurança em nuvem

@A Trend Micro, líder em segurança em nuvem, anuncia o suporte 
para o AWS Well-Architected Tool (AWS WA Tool). O objetivo é 

ajudar as empresas a acelerar a inovação e, ao mesmo tempo, garantir 
compliance por meio do gerenciamento aprimorado da postura de 
segurança em nuvem. Anunciada na conferência virtual AWS re:Invent 
2020, a integração com o AWS WA Tool disponibiliza o Cloud One Con-
formity da Trend Micro para usuários Amazon Web Services (AWS) 
do AWS WA Tool por meio de uma API simples (www.aws.amazon.
com/well-architected-tool).

Carlos Wizard vende a Hub Fintech 
para a Magalu

@A Sforza, gestora dos investimentos do empresário Carlos 
Wizard Martins e de sua família, assinou um termo de venda 

da Hub Fintech (Hub Prepaid Participações S.A.) para a Magalu 
(Magazine Luiza S.A.) por R$ 290 milhões. A conclusão do negócio, 
feito por meio da subsidiária Magalu Pagamentos, está sujeita a de-
terminadas condições precedentes, entre as quais a sua aprovação 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pelo 
Banco Central do Brasil (Bacen). Integrada ao Sistema Brasileiro de 
Pagamentos (SPB) e, mais recentemente, ao Sistema de Pagamentos 
Instantâneos (PIX), nesse ano a Hub Fintech recebeu a autorização 
do Banco Central para atuar como uma instituição de pagamentos 
nas modalidades emissor de moeda eletrônica e credenciador. A 
empresa conta com mais de 250 colaboradores.

Inscrições para programa de educação 
financeira para mulheres terminam no dia 31

@Inscrições para participar da primeira turma do programa Ela 
Faz História, realizado pelo Facebook em parceria com a Aliança 

Empreendedora, vão até o fim do mês. A iniciativa oferece a capacitação 
“Educação Financeira para Mulheres Empreendedoras” e é dedicada 
a fomentar a participação feminina na economia digital. Os módulos 
do programa incluem temas como metas financeiras, precificação, 

modelo de negócios, planejamento financeiro, estratégias de negócios 
e tecnologia aplicada a finanças. Afim de facilitar o acesso ao crédito, 
uma das aulas tem informações sobre fontes de microcrédito para 
microempreendedoras do Brasil. O curso é composto por videoaulas 
interativas e a inscrição pode ser feita na plataforma Tamo Junto, 
acessando o link: www.tamojunto.org.br/elafazhistoria.

MC1 adquire a Landix

@A MC1, multinacional brasileira especializada em soluções de 
mobilidade em nuvem para aumento da produtividade das equipes 

de vendas e de trade marketing em toda a América Latina, acaba de 
anunciar a aquisição de fatia majoritária na Landix Sistemas, empresa 
brasileira sediada em Minas Gerais, provedora de soluções para auto-
mação e mobilidade em vendas para médias e pequenas empresas. O 
acordo estabelece que as empresas permanecerão temporariamente 
operando de forma independente, aproveitando a complementarida-
de de suas ofertas para os clientes no futuro. “A MC1 tem seu foco 
no atendimento das forças de vendas e merchandising para grandes 
empresas nacionais e multinacionais. Já a Landix tem uma vocação 
para o atendimento do mercado de médias e pequenas empresas e 
para os distribuidores das companhias atendidas pela própria MC1. A 
união dessas competências permitirá o oferecimento de uma solução 
completa ao mercado de bens de consumo”, afirma o CEO da MC1, 
Marcos Póvoa.

O universo dos games em expansão

@Sabendo que em 2021, será o ano dos games, com 2,7 bilhões de 
pessoas, cerca de um terço da população global será jogadores, 

segundo a newzoo. Por isso a Full Sail University criou um cardápio de 
webinars gratuitos, em português e em inglês, para todos interessados 
em conteúdo dentro do mercado de games, animação, música, designer, 
artes e 3D. Os encontros terão entre 60 e 90 minutos de duração e 
serão realizados na plataforma zoom. Os temas trabalhados incluem 
mercado de jogos digitais, plataformas de redes sociais, mercado de 
publicidade e propaganda, storytelling, entre outros. Para mais infor-
mações sobre os programas, cursos, estúdios da Full Sail University 
e também bolsas de estudo e desenvolvimento de carreiras, visite o 
site http://www.fullsail.edu.

ricardosouza@netjen.com.br

Como o descarte da tecnologia 
está colocando dados 

da sua empresa em risco
Rick Vanover (*) e Dave Russel (**) 

Isso representa um grande problema 
para a proliferação de dados.

Com o ciclo de vida da tecnologia 
diminuindo, muitos estão abandonando 
os aparelhos antigos em lojas de ma-
teriais usados sem pensar nos dados 
e informações pessoais que foram 
deixadas no aparelho.

Muitas pessoas estão agora traba-
lhando de casa e optando por usar 
computadores pessoais para conseguir 
trabalhar. Isso está tornando o desafio 
de controlar e gerenciar as informações 
das empresas quase impossível. Com 
os dados agora espalhados por dispo-
sitivos pessoais e corporativos, não há 
mais controle sobre isso, especialmente 
quando é vendido para um estranho, 
abandonado em uma loja de segunda 
mão ou jogado fora.

Além disso, nos locais de trabalho, o 
BYOD segue ganhando mais populari-
dade, fazendo com que as empresas te-
nham ainda mais dificuldade de geren-
ciar os dados. Os times de TI têm menos 
controle sobre os aparelhos pessoais 
dos funcionários e, assim, proteger as 
informações se torna um desafio. Coisas 
como a falta de criptografia ou sistemas 
operacionais desatualizados podem 
levar a possíveis ataques cibernéticos 
e perda de dados.

Isso é algo que as empresas precisam 
considerar quando forem implementar 
uma estratégia de cibersegurança. 
É preciso treinar a equipe para que 
entendam os riscos de descartar apa-
relhos antigos e configurar as proteções 
corretas dentro de uma empresa.

Conscientizando a equipe
O primeiro passo para gerenciar esses 

dados é a equipe de TI treinar os fun-
cionários sobre os riscos envolvidos em 
usar aparelhos pessoais para propósitos 
de trabalho e depois eventualmente 
descartar esses equipamentos. Fun-
cionários devem ser conscientizados 
sobre as práticas de seguranças de uma 

menos óbvias para cibercriminosos em 
potencial.

Criptografar dados para proteção –
smartphones e tablets possuem opções 
de criptografia que fornecem proteção 
de armazenamento. Aparelhos cripto-
grafados têm menos chances de serem 
invadidos.

Limpar todas as informações do celular 
–se os colaboradores decidirem mover 
para um novo aparelho ou parar de usar 
o equipamento atual, certifique-se de 
gerenciar a exclusão de todos os dados 
daquele equipamento e de ter uma políti-
ca rígida para o descarte de dispositivos.

Como o home office é uma realidade, 
é cada vez mais complicado gerenciar a 
expansão dos dados de uma empresa. 
Embora essas tendências de trabalho 
ágil tenham sido previstas para os 
próximos 5-10 anos, as organizações 
não estavam preparadas para que se 
tornassem tão comuns em 2020. Quan-
do olhamos para o futuro, isso só vai 
ficar mais e mais complicado.

É importante que os times de TI en-
tendam todos os riscos que a empresa 
enfrenta ao flexibilizar os ambientes de 
trabalho no futuro. Uma grande parte 
disso é, obviamente, entender os riscos 
que surgem com o uso de dispositivos 
pessoais, especialmente no processo de 
descarte ou repassar para um terceiro.

(*) É Senior Director of Technical 
Product at Veeam Software

(**) É Vice President of Enterprise 
Strategy at Veeam Software

Tornou-se uma prática comum das pessoas correrem atrás das mais novas tendências tecnológicas. À medida 
que a tecnologia se torna parte do cotidiano, o ciclo de vida de nossos dispositivos se torna cada vez menor.

empresa e entender como isso deve ser 
levado para seus produtos pessoais.

Parte disso deve ser habilitar a equipe 
a limpar adequadamente o conteúdo de 
seus telefones, caso eles os descartem. 
Isso não é algo priorizado pela maioria 
das empresas, mas deve ser considera-
do que um em cada dez consumidores 
australianos de celulares optam por 
participar desse mercado de telefones 
usados.

Colaboradores também precisam es-
tar informados sobre como identificar 
possível malware, phishing, ou ataques 
de ransomware em seus aparelhos 
pessoais. Se eles estiverem aptos a 
detectar esses tipos de ameaças, o risco 
de perder dados é reduzido.

Proteções
Se treinar os colaboradores não der 

certo, o time de TI pode implementar 
algumas proteções para minimizar esse 
risco ainda mais.

Updates de software constantes -se 
os colaboradores optarem por usar seus 
aparelhos pessoais no trabalho, é man-
datório que o telefone seja atualizado 
regularmente. Certifique-se de oferecer 
aos funcionários o suporte necessário 
para fazer essas atualizações.

Segurança de senha –para minimizar 
riscos de segurança, implemente uma 
mudança de senha mensal obrigatória. 
Além disso, certifique-se de colocar 
restrições ao tipo de senha que os cola-
boradores estão utilizando, tornando-as 

OpiniãO
O (ex-) país do futuro 
não consegue superar 
a "década perdida"? 

O nosso desempenho 
pífio nesta década 
é fruto de erros de 
política econômica 
feitos por nós mesmos.

De acordo com projeções 
da FGV, esta década 
que termina agora em 

31 de dezembro de 2020 
apresentará um crescimento 
negativo do PIB per capita do 
Brasil em toda a série histórica 
que se tem deste indicador, 
superando a chamada "década 
perdida" dos anos 80. Usando 
os dados do Banco Mundial, 
naquela década, o PIB per 
capita do Brasil caiu 4,38% 
e nessa década, até 2019, já 
caiu 1,46%, como esse ano é 
esperado uma outra queda é 
possível ter um resultado ainda 
pior que o dos anos 80. 

A década de 80 foi perdida 
por praticamente toda a Amé-
rica Latina, devido à crise da 
dívida externa e o forte ajuste 
de balança de pagamentos que 
foi exigido dessas economias, 
com maxi desvalorizações, 
queda de consumo e PIB. Nos 
anos 70, a grande maioria dos 
países latino-americanos eram 
governados por ditadores 
militares, cuja legitimidade 
estava baseada no crescimento 
e desenvolvimento econômico. 

Assim, após os choques do 
petróleo em 73 e 79, esses 
países, em vez de deixar que 
as economias absorvessem 
esses choques recessivos, 
preferiram controlar o preço 
desta commodity artificial-
mente para que as economias 
não perdessem (tanto) o rit-
mo de crescimento, através 
de endividamento externo, 
com as bênçãos do governo 
americano. Os desequilíbrios 
da balança de pagamentos só 
cresciam. 

Entretanto, com o segundo 
choque do petróleo a nova 
administração do Fed (Banco 
Central Americano) deu um 
choque de juros em 1981, 
fazendo a taxa básica (federal 
funds rate, a Selic deles) sair 
de 11% para 20%, para comba-
ter a inflação de lá. Com isso, 
os países latino-americanos 
ficaram incapazes de pagar 
o serviço da dívida (pagar os 
juros) e ficaram insolventes, 
tendo que negociar os pacotes 
de ajuda com o FMI. Essa foi a 
principal razão para a década 
perdida dos anos 80. 

Com exceção de 2020, quan-
do a pandemia provocou uma 
recessão em praticamente 
todos os países do mundo, o 
nosso desempenho pífio nesta 
década é fruto de erros de po-
lítica econômica feitos por nós 
mesmos. Após crescer 7,5% em 
2010, o Brasil tinha superado 
a crise financeira internacional 
de 2008, entretanto, o governo 
Dilma continuou a expandir as 
medidas de "contracíclicas". O 
BNDES continuou recebendo 
aportes crescentes do Tesouro 
Nacional para financiar gran-
des empresas ("campeões 
nacionais") a comprarem em-
presas estrangeiras, por meio 
de emissão de dívida pública. 

Foram feitas desonerações 
de encargos sociais na folha 
de pagamento de alguns 
setores, que até agora não 
foram revertidas, dada a força 
política desses setores junto 
ao Congresso Nacional. Além 
disso, houve ingerências in-
devidas no preço da gasolina, 
taxa Selic artificialmente baixa 
e consequente descontrole 
inflacionário. Tudo isso gerou 
forte incerteza na sustenta-
bilidade da dívida, profunda 

recessão e que culminou no 
impeachment da presidente. 
O PIB per capita do Brasil em 
2016 foi 8,57% menor do que 
o de 2013, quase o dobro da 
queda esperada para esse ano 
de pandemia. 

Quando analisamos o cres-
cimento do Brasil nos últimos 
60 anos em relação à principal 
economia do mundo, os EUA, 
em 1960, o PIB per capita (em 
poder de paridade de compra) 
do Brasil era 22,86% dos ame-
ricanos. Atingimos o ápice em 
1980, 34,30% e voltamos pra-
ticamente ao mesmo patamar 
de 1960 em 2019, com 23,43%. 
Apesar de todos os avanços 
que tivemos nesse período, 
nós não conseguimos fazer 
o chamado catch up, isto é, 
não estamos conseguindo nos 
aproximar do nível de desen-
volvimento dos EUA. 

Por outro lado, os países asi-
áticos estão sistematicamente 
conseguindo se aproximar dos 
países mais avançados. Por 
exemplo, a Coreia do Sul em 
1960 tinha um PIB per capita 
de apenas 7,06% do PIB per ca-
pita americano, ou seja, menos 
de um terço do brasileiro. Em 
2019, a Coreia esteve a quase 
70% (exatamente 68,39%). 
Mas a Coreia não é um caso 
único, apesar de ser um caso 
espetacular. A Malásia saiu de 
15,61% em 1960 para chegar a 
ter 45,36% do PIB per capita 
americano, em 2019. Enquanto 
os países asiáticos estão che-
gando ao futuro antes de nós, 
o Brasil ainda não superou a 
década perdida. 

Para o Brasil encontrar o seu 
caminho para o desenvolvi-
mento é preciso primeiro que 
o setor público deixe de ser um 
entrave ao desenvolvimento 
e passe a ser um parceiro do 
setor privado. Fazer reformas 
que ajustem as contas públicas 
para garantir uma taxa de juros 
baixa, deixando de competir 
(de forma desleal) com o 
setor privado pela poupança 
interna e externa já é um co-
meço. E investir naquilo que 
é cada vez mais estratégico: 
capital humano, gente capaz 
de aprender, produzir e criar 
coisas diferentes. 

A sociedade, e não só o go-
verno, precisa entender que 
investir em capital humano 
significa também garantir as 
mesmas oportunidades a todas 
as crianças, não importando se 
nasceram em um palacete ou 
na favela. Dar as mesmas opor-
tunidades de competição para 
empresas de capital nacional 
ou estrangeiro, instaladas 
aqui ou alhures. Além disso, 
nós temos que ter políticas 
que protejam aqueles que se 
arriscam ao criar negócios. 

A destruição criativa faz par-
te de uma economia avançada e 
dinâmica, o risco é inerente ao 
capitalismo, portanto, quebrar 
e falhar, não deve ser punido 
como se o empreendedor 
fosse um bandido. O instituto 
da responsabilidade limitada 
tem que ser sagrado. Casos de 
suspeita de fraude devem ser 
investigados e punidos caso 
comprovados, mas têm que ser 
a exceção, não a regra. 

Se a sociedade adotar esses 
valores, os futuros governos 
irão desenvolver políticas pú-
blicas alinhadas a esses valores 
e estaremos mais perto de en-
contrar um fast track rumo ao 
desenvolvimento econômico 
e social. Esses valores podem 
ser chamados de Liberalismo. 

(*) - Graduado em Economia, 
mestre e doutor em Administração 

de Empresas, é professor da 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Josilmar Cordenonssi Cia (*)

AI/Veeam Software

Rick Vanover e Dave Russel
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D - Programa de Estágio
Com atuação em diferentes segmentos do setor de infraestrutura 
do país, incluindo mineração, construção, petróleo e gás, energia, 
indústria, agronegócio, entre outros, o Grupo Sotreq está oferecendo 
63 vagas em diferentes cidades de 11 estados brasileiros para recém-
graduados de diversas áreas do conhecimento, como administração, 
contabilidade, comércio exterior, direito, economia, logística, ciência 
da computação, gestão de sistemas de informações, informática, 
relações internacionais, comunicação social, design instrucional, 
design gráfico, marketing, matemática, publicidade e engenharia. 
Os candidatos também devem ter conhecimento do pacote Office e 
inglês intermediário. inscrições até 22 de janeiro, por meio do link: 
(https://bit.ly/38dqxF0).

E - Recuperação e Expansão
A sexagenária companhia de mobilidade urbana Itapemirim sonha em 
retomar o rumo do crescimento. Depois de anunciar que está pratica-
mente liquidando os seus encargos previstos na recuperação judicial 
(algo que deve acontecer no primeiro trimestre de 2021), o grupo está 
investindo pesado para decolar voo com a ITA Transportes Aéreos. 
Segundo Sidnei Piva, controlador da operação, o objetivo é disputar o 
mercado em pé de igualdade com as grandes do setor aéreo brasileiro. 
Para isso, a empresa deve anunciar, em breve, a abertura de 1.500 vagas 
de emprego para essa vertente. Os cargos vão desde perfil administra-
tivo até pilotos e comissários de bordo. O executivo garantiu, ainda, o 
lançamento de pelo menos 300 vagas para reforçar a frota rodoviária 
da Viação Itapemirim neste fim de ano. Fonte: Abifer.

F - Ciência da Computação 
O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFSCar 
está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de mestra-
do, com início no primeiro semestre de 2021. São 37 vagas disponíveis, 
distribuídas nas seguintes linhas de pesquisa: Aprendizado de Máquina e 
Processamento de Línguas Naturais; Sistemas de Automação e Robótica; 
Engenharia de Software; Banco de Dados; Interação Humano-Computa-
dor; Arquitetura de Computadores; Computação Ubíqua; Computação 
de Alto Desempenho e BigData; e Processamento de Imagens e Sinais. 
A inscrição e o envio dos documentos indicados no edital deverão ser 
realizados exclusivamente pela Internet, até o dia 3 de janeiro. Mais 
informações em: (http://ppgcc.dc.ufscar.br). 

A - Santos/Guarujá
O Departamento Hidroviário iniciou a Operação Verão+Seguro, com toda 
a frota disponível. Ao todo, o Sistema contará com 31 embarcações dis-
tribuídas nos oito sistemas no litoral paulista. A travessia Santos/Guarujá 
terá o reforço de duas balsas, ampliando a capacidade transportada por 
hora em 38% na comparação à temporada do ano passado. Mesmo com 
a operação, é reforçada a importância de evitar viagens desnecessárias 
e a exposição ao risco de contaminação por COVID-19. Já na Travessia 
São Sebastião/Ilhabela serão nove embarcações, sendo sete balsas e duas 
lanchas para passageiros, que foi adotada pela primeira vez em 2019 e 
trouxe mais agilidade e conforto aos usuários.

B - Produtores de Vinhos 
Os produtores de uva e vinho têm até o dia 3 de maio para se cadas-
trar no novo Sistema de Informação de Vinhos e Bebidas (Sivibe). O 
sistema vai otimizar a fiscalização e o gerenciamento das declarações 
de viticultores, vitivinicultores e vinicultores. O cadastro foi estabe-
lecido por uma Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, 
publicada em novembro, que deu prazo de 180 dias para o registro. 
O sistema permite o envio pelos produtores das declarações sobre 
áreas cultivadas, quantidade produzida na safra por variedade e a 
destinação desta produção. Também permite a comprovação e aná-
lise desses dados por parte da fiscalização agropecuária, visando o 
controle da produção vinícola nacional. Para se cadastrar, o produtor 
deve acessar o módulo vitícola e informar alguns dados e endereço 
com coordenadas geográficas.  

C - Gasto com Pets 
Os brasileiros estão gastando mais com seus animais de estimação. De 
acordo com o Guiabolso, plataforma que facilita e melhora a gestão 
financeira das pessoas ao organizar seus orçamentos, o aumento foi de 
quase 10% na comparação de novembro de 2019 com novembro deste 
ano. Passou do valor médio de R$ 88,67 (para R$ 97,04, de acordo com 
pessoas cadastradas no Guiabolso que têm custos, por exemplo, com 
compra de ração e veterinário. Segundo o IBGE, 46,1% dos domicílios 
tinham pelo menos um cachorro em 2019. Já os gatos eram parte de 
19,3% dos lares brasileiros. Em números reais, são 47,9 milhões de 
domicílios com ao menos um cão ou gato. A expectativa para o setor 
pet no Brasil é de uma alta de 4,6% neste ano em relação aos valores 
do ano anterior, segundo a Euromonitor. 

G - Startups e Corporações
O Bradesco está entre os 25 “Open Innovation Challengers” do Cor-
porate Startup Stars Awards 2020, premiação global que reconhece as 
companhias mais ativas em iniciativas de inovação aberta, por meio de 
indicações de startups convidadas, com ambiente colaborativo entre 
startups e grandes corporações. A ação é organizada pela consultoria 
internacional Mind The Bridge em parceria com a Câmara de Comércio 
Internacional (ICC). Com sua primeira edição global, esta premiação já 
está em sua quinta edição e é umas das mais prestigiadas da Europa. O 
Bradesco atua desde 2014 com startups e fintechs por meio do ecossistema 
inovabra, composto por oito programas de ação complementares, sendo 
eles: habitat, lab, ventures, internacional, hub, startups, polos e pesquisa. 

H - Montagem de Supercomputador
A Petrobras começou a receber os equipamentos que compõem o su-
percomputador denominado “Dragão”, computador de alto desempenho 
que proporcionará maior performance no processamento geofísico, re-
duzindo riscos geológicos e operacionais. A companhia vem reforçando 
o investimento em computadores de alto desempenho e, em menos de 
dois anos, colocou em produção nove supercomputadores, inclusive 
os dois maiores da América Latina (Atlas e Fenix), que também têm 
como função o processamento de dados geofísicos. O supercomputador 
Dragão terá a capacidade de processamento equivalente à soma de 
quatro milhões de telefones celulares ou de cem mil laptops modernos.   

I - Mercados para Exportação 
A JBS expandiu as exportações em 2020 para 11 novos países por meio 
de suas empresas controladas no Brasil: Seara e Friboi. Os novos merca-
dos são Indonésia, Libéria, Antígua e Barbuda, Senegal, Ilhas Maurício, 
Casaquistão, Trindade e Tobago, Uzbequistão, Nigéria, Vietnã e Etiópia. 
A companhia exportou um mix de produtos de proteínas bovina, de 
frango, com destaque para um relevante crescimento de proteína suína. 
A Indonésia é um dos países que liderou a importação, superando 1.600 
toneladas neste ano. Com os novos mercados, a JBS já ultrapassa a marca 
de exportação para mais de 150 países. A JBS é a segunda maior companhia 
de alimentos do mundo e a maior de proteína animal (https://jbs.com.br/). 

J - Fusão FCA e PSA
A Comissão Europeia aprovou a fusão entre a Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) e a PSA, dona de Peugeot e Citroën, desde que a operação respeite 
os compromissos assumidos pelas empresas para garantir a concorrência 
no mercado. Prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2021, 
a fusão criará o quarto maior grupo automotivo do mundo em volume 
de produção, atrás de Volkswagen, Toyota e da aliança Renault-Nissan-
Mitsubishi. A companhia resultante da operação se chamará Stellantis 
e reunirá as marcas Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Maserati, Jeep, 
Ram, Lancia, Abarth, Citroën, Opel, Peugeot, Vauxhall e DS Automobiles. 
A sede será nos Países Baixos, atual base legal da Fiat Chrysler, com 
ações cotadas em Milão, Paris e Nova York (ANSA). 

Papo reto 
com o Papai Noel

Saudades dos tempos 
normais né, amigos? 
Nesse ano nada, nada 
está sendo fácil

Nunca percorri cami-
nhos tão óbvios com 
tantas dificuldades e 

incertezas. Eu, sinceramen-
te, ando com uma nostalgia 
imensa. Quando podería-
mos prever um fim de ano 
que teríamos que substituir 
o Papai Noel “físico” pelo 
virtual? As vendas online 
já estavam chegando e to-
dos nós já estávamos nos 
preparando para grandes 
mudanças no varejo. Mas, 
e o Papai Noel?

Pensei muito, e como 
essa época é de reflexão e 
avaliação, decidi ter uma 
conversa sincera com ele, 
ter um papo reto mesmo, 
olho no olho, assim como 
as crianças fazem quando 
querem pedir seus pre-
sentes tão desejados. Abri   
meu coração. Quando 
decidi que teríamos o Pa-
pai Noel “de verdade” no 
shopping, falei para ele de 
todos os protocolos e dos 
cuidados que precisamos 
ter com todos neste mo-
mento tão difícil. 

Minha intenção era escu-
tar também um pouquinho 
a opinião dele, que é tão 
sensato com todos, afinal, 
se nós esperamos ansiosa-
mente essa data, imaginei 
que ele também esperaria. 
Sabemos que os protocolos 
são rígidos e respeitá-los 
é fundamental. Em nossa 
conversa, ele entendeu 
e concordou, mas em se-
guida ele me contou que 
os empregos estavam em 
baixa este ano. E olha que 
ele, que só trabalha mesmo 
nessa época, esperou o ano 
inteiro para poder escutar 
os pedidos de presente, dar 
bons conselhos e desejar 
um Feliz Natal. 

Deixou bem claro que a 
decisão era minha (esperto 
ele viu), mas que desejava 
mesmo só isso: estar pre-
sente. Então, com todo cui-
dado, lembrei de conselhos 

tão antigos que sugerem 
que nos coloquemos no 
lugar do outro, que a gente 
decida com a razão, mas 
que uma pitada de emoção 
pode sim ser fundamental. 
E lá está ele! Muito bem 
protegido em uma redoma 
de vidro! Feliz, conversan-
do e alegrando crianças e 
adultos.

Quando sentei para fazer 
meu pedido, ele fez um 
breve agradecimento di-
zendo que poucos amigos 
estão trabalhando neste 
ano. Que, na idade dele, 
esperar mais um ano não 
é fácil e que é bem dife-
rente de 365 dias para os 
jovens. Disfarcei a emoção. 
Eu queria mesmo era dar 
um abraço nele. Mas quem 
sabe a gente consiga no ano 
que vem, né?

Para finalizar, curiosa, 
perguntei sobre os pedidos 
que ele tem recebido e ele 
me contou: “Sabe, as crian-
ças continuam pedindo 
mesmo os brinquedos, e 
aguardando suas balinhas. 
Aqueles que não gostam 
muito de estudar, chegam 
mais seguros, pois sabem 
que não vou falar em notas, 
nem se passaram de ano. 
Mas todas as crianças falam 
das saudades que sentem 
dos colegas da escola”, ele 
me disse.

“E os adultos?”, eu per-
guntei. A resposta foi: 
“Bem, neste ano as viagens 
para Europa ou Disney 
com a família praticamente 
desapareceram. Poucos 
pedem algo material, mas 
todos, todos mesmo, pe-
dem saúde e que mantenha 
sua família mais próxima”. 
Eu não pedi nada. Só agra-
deci pela oportunidade 
que tenho em conseguir 
proporcionar momentos 
inesquecíveis para tantas 
pessoas. 

Continuo com saudades 
dos meus dias normais, 
mas confesso que aprendi 
muito com tantos desafios. 
Feliz Natal!

(*) - É diretora de marketing do Grupo 
Tacla Shopping.

Cida Oliveira (*)

Principal impacto ficou com grupo de alimentação e bebidas.

O dado foi divulgado on-
tem (22) pelo IBGE. 
Essa foi a maior taxa 

de variação mensal do IPCA-
15 desde junho de 2018 
(1,11%). Com o resultado, 
o IPCA-15 fechou 2020 com 
uma taxa de 4,23%.

O IPCA-15 trimestral 
(também conhecido pela 
sigla IPCA-E) do último 
trimestre do ano ficou em 
2,84%. Em dezembro, o 
principal impacto para a 
inflação ficou com o grupo 
alimentação e bebidas, que 
teve alta de preços de 2% 
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O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), 
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 
recuou 3,2 pontos de novembro para dezem-
bro deste ano. Com essa, que foi sua terceira 
queda consecutiva, o indicador chegou a 78,5 
pontos, em uma escala de zero a 200 pontos.

A queda foi puxada principalmente pela 

confiança dos consumidores brasileiros em 
relação ao futuro, medida pelo Índice de 
Expectativas, que cedeu 3,7 pontos e passou 
para 85,6 pontos. O Índice da Situação Atual, 
que mede a confiança dos consumidores no 
presente, caiu 2,1 pontos e chegou a 69,7 
pontos (ABr).
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PIB do 3º trimestre 
dos EUA bate 33,4%

O Departamento de Co-
mércio dos Estados Unidos 
publicou sua última revisão 
do resultado do Produto In-
terno Bruto (PIB) do tercei-
ro trimestre e informou que a 
economia cresceu 33,4% no 
período - um pouco acima 
da estimativa anterior, que 
era de 33,1%. O número di-
vulgado ontem (22) mostra 
recuperação após o tombo 
histórico de 31,4% nos três 
meses anteriores (abril a ju-
nho), no pior resultado para 
um trimestre desde 1947.

No entanto, o dado ainda 
não foi suficiente para reagir 
às quedas nos seis primeiros 
meses e os Estados Unidos 
acumulam uma retração 
de 3,5% do PIB em 2020 
na comparação com o ano 
de 2019. Na segunda-feira 
(21), o Congresso aprovou 
um segundo pacote de ajuda 
financeira, no valor de quase 
US$ 900 bilhões, que se soma 
ao anterior de mais de US$ 
1 trilhão. Especialistas ouvi-
dos pela mídia norte-ameri-
cana ainda apontam que a 
economia perdeu fôlego por 
conta da fortíssima segunda 
onda de casos e mortes por 
Coronavírus Sars-CoV-2 e 
deve apresentar um quarto 
trimestre mais fraco do que 
as estimativas anteriores. 
Os EUA são os que mais re-
gistram contágios (mais de 
18 milhões) e óbitos (319,4 
mil) por Covid-19 no mundo 
(ANSA).

Prévia da inflação oficial fecha 
2020 com taxa de 4,23%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), que mede a prévia da inflação oficial, 
registrou taxa de 1,06% em dezembro deste ano, taxa superior ao 0,81% de novembro e ao 1,05% de 
dezembro do ano passado

frutas (3,62%), a batata-in-
glesa (17,96%) e o óleo de 
soja (7%).

Outros grupos com gran-
de impacto no IPCA-15 de 
dezembro foram transpor-
tes (1,43%) e habitação 
(1,50%). Apenas o grupo 
vestuário teve deflação 
(queda de preços): -0,44%.

No acumulado do ano, o 
principal responsável pela 
taxa de 4,23% da prévia da 
inflação foi também o grupo 
alimentação e bebidas, com 
uma alta de preços acumu-
lada de 14,36% (ABr).

na prévia do mês. Entre os 
itens com maior taxa de in-

flação destacam-se as carnes 
(5,53%), o arroz (4,96%), as 

Supermercados deverão ter 
carrinhos de compras adaptáveis

utilizada para a mobilidade 
de seus filhos”.

Ainda segundo a proposta, 
competirá exclusivamente 
aos municípios e ao Distri-
to Federal regulamentar e 
fiscalizar a medida. A regu-
lamentação deverá dispor, 
por exemplo, sobre a catego-
rização dos supermercados 
como de médio ou grande 
porte e sobre a tecnologia 

necessária à adaptação dos 
carrinhos.

O texto acrescenta a me-
dida à Lei de Acessibilidade 
(10.098/00), que já prevê a 
obrigatoriedade de centros 
comerciais oferecerem 
carros e cadeiras de rodas, 
motorizados ou não, para 
o atendimento da pessoa 
com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou, na noite da 
última segunda-feira (21), 
o projeto de lei que trata 
da obrigatoriedade da dis-
ponibilização de carrinhos 
de compra adaptáveis em 
supermercados para pes-
soas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 
A proposta determina que 
os supermercados e hiper-
mercados também tenham, 
pelo menos, um funcionário 
capacitado para atender a 
essas pessoas. O projeto 
segue agora para o Senado.

Pelo texto, de 2% a 5% 
dos carrinhos deverão ser 
adaptados. O autor da pro-
posta, deputado Capitão 
Wagner (Pros-CE), ressalta 
que pais e responsáveis de 
crianças com deficiência, 
ao fazer compras em su-
permercados, muitas vezes 
“deparam-se com o dilema 
de empurrar o carrinho de 
compras e, ao mesmo tem-
po, conduzir a cadeira de 
rodas ou outra tecnologia 

Carrinhos de compra adaptáveis em supermercados para 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Confiança do consumidor cai 3,2 pontos



Por que usar o balanço 
contábil de sua empresa 
para tomada de decisão?

O balanço contábil, 
ou balanço 
patrimonial, é um 
dos principais 
relatórios de gestão 
de uma empresa

Ele é gerado pela 
contabilidade após o 
registro de todas as 

movimentações financeiras 
em determinado período, 
apresentando os bens e 
direitos, investimentos 
e fontes de recursos da 
organização, além de suas 
obrigações com o fisco, 
mercado e os sócios. Por 
isso, a sua análise é crucial 
para tomada de qualquer 
decisão, uma vez que serve 
como um raio x da saúde 
financeira do negócio, de-
tectando se é o momento 
de investir ou cortar gastos.

As demonstrações con-
tábeis objetivam contar a 
história da empresa através 
dos números. E, com ele em 
mãos, o empresário pode 
traçar um planejamento 
estratégico e também um 
planejamento tributário 
mais assertivo. Com os re-
latórios contábeis é possível 
identificar os indicadores 
de rentabilidade, liquidez 
e endividamento de uma 
empresa. 

Ao fazer esse cálculo, o 
empresário pode conhecer 
e analisar efetivamente o 
seu negócio para, junto ao 
seu contador, que deve ter 
um papel consultivo, e sua 
equipe de vendas e/ou es-
tratégia, tomar as decisões 
certas para atingir os resul-
tados esperados, mirando o 
crescimento da empresa. 
Algumas das principais 
informações que podem 
ser extraidas com base no 
balanço, são a capacidade 
de assumir novas dívidas, 
a necessidade de recorrer 
ao crédito para capital de 
giro, o quanto significa a 
participação de capital de 
terceiro e até se há impos-
tos a recuperar por meio de 
incentivos fiscais. 

Com o balanço contábil, 
o gestor poderá visualizar 
se a rentabilidade atual 
é bastante para cobrir as 
suas despesas planejadas 
e se vale a pena continuar 
direcionando recursos para 
investir no negócio. Obser-
vem que todas elas ajudarão 
o empresário a entender 
as situações ocorridas no 
caixa da empresa e em 
todo o seu cotidiano ope-
racional, podendo também 
identificar se algo passou 
despercebido, como uma 
conta que deveria ter sido 
paga e não foi.

Além do balanço con-
tábil ser importantíssimo 
para a tomada de decisão, 
por facilitar o trabalho de 
projeção financeira e a 
realização do orçamento 
empresarial, esse registro 
ainda permite que os lucros 
distribuídos aos sócios se-
jam isentos de imposto de 
renda. Quando necessário, 
o balanço viabiliza até o 
requerimento de recupe-
ração judicial da empresa 
e serve também como uma 
importante prova judicial, 
servindo como defesa em 
processos tributários, por 
exemplo.

Vale lembrar que o re-
gistro contábil é obriga-
tório segundo as normas 
do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e 
aplicado sobre qualquer 
tipo de empresa. O Código 
Civil, em seu artigo 1.179, 
também obriga as empresas 
a ter seus fatos registrados, 
e isso inclui as empresas do 
Simples, de acordo com a 
Resolução 10/2007 do Co-
mitê Gestor em seu art 3º, 
tendo com exceção o MEI, 
mesmo que recomendável. 
Sendo assim, é importante 
enviar os documentos e 
registros de fatos ao seu 
contador regularmente 
para que esse documento 
represente fielmente o 
status da empresa.

Embora o balanço seja 
compilado no fim do ano 
fiscal de cada empresa, é 
imprescindível manter os 
registros dos fatos contá-
beis, envolvendo todas as 
alterações e movimenta-
ções de bens, direitos e 
obrigações da empresa no 
livro diário. Só fazendo as 
anotações corretamente no 
dia a dia é possível garantir 
que o balanço compreenda 
todas as informações rele-
vantes da movimentação 
financeira e patrimonial.

Como dizia William De-
ming, “o que não pode ser 
medido, não pode ser ge-
renciado”. Então, para que 
você tenha uma boa gestão 
da sua empresa, precisa de 
um balanço contábil bem 
feito, com boas métricas 
para avaliação. Com ele, 
conseguimos entender o 
que já se passou, bem como 
inferir sobre a capacidade 
da empresa de gerar lucros 
no futuro. Ele é a peça cha-
ve para qualquer tomada 
de decisão empresarial e 
precisa ser elaborado com 
muito cuidado e atenção.

(*) - É perita contábil, trainer em 
gestão, mentora e responsável 

técnica da Capital Social, escritório 
de contabilidade que tem objetiva 

facilitar o dia a dia do empreendedor 
(https://capitalsocial.cnt.br/). 

Regina Fernandes (*)
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Mesmo com restrições, brasileiros já se programam para 
passar as férias e festas de fim de ano na América do Sul. 
Com a retomada gradual do turismo, países como Argen-
tina, Chile e Peru abriram as fronteiras para os viajantes. 
Porém, há restrições e protocolos que devem ser seguidos. 

Na Argentina, por exemplo, brasileiros poderão desem-
barcar somente pelo Aeroporto Internacional Ministro 
Pistarini, em Ezeiza, em Buenos Aires, além disso, devem 
apresentar um teste PCR negativo feito até 72 horas antes 
da partida, uma declaração legal preenchida eletronica-
mente até 48 horas do embarque e um seguro de saúde 
com cobertura para a Covid-19. 

Para o Chile, além das mesmas condições descritas 
acima, é necessário preencher o “Affidavit SAG” (decla-
ração juramentada obrigatória para maiores de 18 anos) 
e apresentar no momento da chegada. “Mesmo mantendo 
o distanciamento social e o uso de máscara obrigatório, 
muitas pessoas estão buscando alternativas para aproveitar 
o fim de ano de maneira segura. 

Alguns têm evitado aglomerações em destinos nacionais, 
como praias e resorts, optando por passeios urbanos e 
pontos turísticos a céu aberto, o que há muito na Argen-
tina, Chile e Peru”, diz Luiz Cesar Giagio, diretor geral da 
Estação Férias Viagens e Turismo. O executivo explica 
sobre a importância do viajante se manter atualizado 
quanto às regras de cada país que podem ser alteradas 
a qualquer momento. “Neste período, não é garantido 
confiar nas pesquisas realizadas pela Internet que, nem 
sempre, estão atualizadas ou corretas. 

Contratar o serviço de uma agência é primordial pois 

Um estudo realizado 
pela Salesforce, prevê 
uma mudança nas 

prioridades dos consumi-
dores. Devido à pandemia, 
as vendas online durante 
a época de natal crescerão 
30% em comparação ao mes-
mo período do ano anterior. 

As encomendas online, 
com entregas em loja, de-
verão fazer disparar o fatu-
ramento em 90%, quando 
comparado com o Natal de 
2019. Esse hábito pelo con-
sumo online aumentou e de-
vem seguir com as compras 
de final de ano. Com isso, é 
importante que as lojas vir-
tuais pratiquem certas ações 
e revisões em seus sites para 
aumentar a conversão de 
vendas. A partir disso, a Kin-
gHost, empresa de soluções 
digitais, preparou algumas 
práticas que vão melhorar o 
desempenho de vendas para 
sua marca. 

“Um dos pontos importan-
tes para vender mais neste 
Natal é ter bem definidas 
suas estratégias de marke-
ting, alinhadas ao contexto 
no qual estamos este ano. 
Entender bem qual público 
você quer focar, quais ofertas 
têm funcionado melhor no 
seu site, quais palavras-cha-
ve utilizar para as pesquisas 
que os potenciais clientes 
estão fazendo na hora de 
buscar o presente de Natal 
na Internet. Dessa forma, 
aumentamos as chances 

Faça vídeos mais detalhados de seus produtos e apresente as 
novidades para o público.
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O Porto de Santos chegou 
ao mês de novembro com 
seus melhores resultados 
históricos na movimentação 
de cargas. O acumulado do 
ano registrou 134,6 milhões 
de toneladas, alta de 0,45% 
sobre o realizado em todo o 
exercício de 2019 - que já fora 
recorde - e 8,7% superior na 
comparação com os 11 pri-
meiros meses do exercício 
passado. O bom resultado 
foi puxado sobretudo pelos 
embarques, que cresceram 
12,9% no período, para 98,7 
milhões de toneladas.  

“O Porto de Santos regis-
tra novo recorde e o mês de 
novembro evidenciou a recu-
peração na movimentação de 
contêineres, que foi o setor 

Saiba como melhorar 
conversão de vendas no Natal
O natal é uma das épocas mais esperadas e importantes para o comércio, isso por conta do aumento 
no consumo

“Com tantas lojas virtuais 
no mercado, é preciso garan-
tir que seu cliente confie na 
sua loja para realizar a com-
pra, por isso, é indispensável 
apresentar o certificado SSL 
do seu site, aquele cadeado 
que aparece na barra do 
endereço da página que você 
está visitando. Com ele, você 
oferece todas as medidas de 
segurança possíveis para seu 
cliente realizar as compras’, 
conta a gerente de marketing 
e produto da KingHost. 

Apesar das redes sociais, 
o email marketing é ainda 
um excelente meio de co-
municação, envie conteúdos 
relevantes, lançamentos e 
melhores ofertas. “Para au-
mentar ainda mais seu alcan-
ce, planeje um cronograma 
com sequências de envio de 
e-mails durante todo mês 
de dezembro. Além disso, 
mantenha o contato com 
os clientes no pós-venda, é 
importante construir essa 
relação para garantir uma 
boa experiência durante 
todo o processo de compra”, 
conclui Lívia. 

Para facilitar e melhorar a 
experiência do usuário por 
meio do e-mail marketing, 
o direcione diretamente 
para a página de uma oferta 
específica ou de um produto 
citado no e-mail, e evite enca-
minhar para a página inicial, 
isso dificulta na procura pelo 
produto. Fonte e mais infor-
mações: (https://king.host/). 

de converter usuários em 
clientes”, explica Lívia Lam-
pert, gerente de marketing e 
produto da KingHost. 

Sabemos o quanto é im-
portante para sua loja estar 
presente no digital, mas isso 
também inclui o uso das re-
des sociais para engajar seus 
clientes. Além de usar mídias 
como Instagram e Facebook 
para divulgar seu produto, 
você pode usar esses canais 
para engajar seguidores. 
Para isso, crie enquetes, 
monte listas de desejos de 
diferentes produtos, faça 
vídeos mais detalhados de 
seus produtos e apresente 
as novidades para o público. 

Vale também incluir o 
link direto para a página do 
produto, assim, o acesso fica 
mais fácil. Tudo isso possi-
bilita que o cliente conheça 
um pouco mais do que você 

oferece e aumente o interes-
se dele pela compra. “Outro 
quesito fundamental para 
seu e-commerce é ter um site 
responsivo, ou seja, quando 
acessado em smartphones 
ele se adapte e permita que 
a navegação ocorra sem pro-
blemas. Com grande parte 
da população com acesso a 
internet móvel, sua loja tem 
que ter acesso em qualquer 
hora e em qualquer lugar”, 
completa Lívia. 

Com tantas vendas, outro 
ponto importante é conferir 
seu estoque e acompanhar 
os produtos listados no site. 
Acompanhando os relatórios 
de vendas da sua empresa 
você já deve ter uma boa 
noção de quais produtos 
não podem faltar no período 
de Natal e garantir que ele 
esteja disponível para seu 
cliente. 

Porto de Santos consolida em novembro bons resultados para 2020

Férias: países da América do Sul 
abrem fronteiras para brasileiros

será o agente de viagens que informará sobre todos os 
procedimentos e restrições quanto à segurança, principal-
mente sanitária, verificando e acompanhando cada etapa 
da viagem”, afirma. 

O setor do turismo foi um dos mais afetados durante o 
período de quarentena imposto pela pandemia do novo 
Coronavírus. 

Porém, a recuperação já registra números positivos, con-
forme divulgado no último dia 11, pelo IBGE. Segundo os 
dados, as atividades turísticas tiveram expansão de 7,1% 
em outubro, na comparação com setembro - sexta taxa 
positiva seguida. Em seis meses, o setor já avançou 102,6%  
-  Fonte e mais informações: (www.efviagens.com.br). 

Viajantes que procuram por lazer e passeios culturais sem 
aglomerações. 
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O bom resultado foi puxado sobretudo pelos embarques, que cresceram 12,9% 
no período, para 98,7 milhões de toneladas.  
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Até o final do ano, esperamos 
um pequeno crescimento de 
contêineres em 2020 frente 
a 2019”, frisa o diretor-presi-
dente da Santos Port Authority 
(SPA), Fernando Biral. Além 
do recorde no total de cargas, 
os 11 primeiros meses de 2020 
também bateram marcas histó-
ricas de determinadas cargas 
para o período. 

Os granéis sólidos tiveram 
alta de 14,9% na base anual, 
para 70,5 milhões de tonela-
das; os granéis líquidos tam-
bém cresceram dois dígitos 
(10,7%), para 17,2 milhões 
de toneladas. Os contêineres, 
cujas cargas transportadas 
possuem maior valor agregado, 
tiveram leve recuo de 0,3%, 

obtido em agosto de 2018, e 
de 10,6% sobre novembro de 
2019. 

No movimento geral de 
cargas, foram 12,0 milhões 
de toneladas, alta de 9,5% 
sobre a base anual. Tanto os 
embarques como os desembar-
ques cresceram: 9,3% e 9,8%, 
respectivamente, para 8,4 
milhões e 3,7 milhões de tone-
ladas. Na corrente de comércio 
exterior, houve estabilidade na 
participação do Porto de San-
tos, que respondeu por 28,4% 
do total do Brasil. O número de 
atracações no ano já chega a 
quase 4.500 navios, um ligeiro 
aumento de 1,4% em relação 
ao mesmo período de 2019. 
Fonte: (www.portodesantos.
com.br).

para 3,8 milhões TEU (unidade 
padrão de um contêiner de 20 
pés). Considerando somente o 
mês de novembro, o contêiner 

teve a maior movimentação 
mensal de toda a série histórica 
ao registrar 395,5 mil TEU, alta 
de 2,0% ante recorde anterior, 
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XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 29.408.732/0001-05 - NIRE: 35.300.512.413

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2020
Data, Horário e Local: Em 20 de abril de 2020, às 9:00 horas, na sede da XP Vida e Previdência S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1909, 27º andar, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), face à presença da única acionista proprietária de ações representativas da totalidade do capital social da Com-
panhia. Mesa: Presidente: Bernardo Amaral Botelho; Secretária:  Mirhem Comunale. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia; e (ii) alteração 
e consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Tomadas, por unanimidade, pela única acionista da Companhia, as seguintes deliberações: 1. Aprovar 
o aumento do capital social da Companhia em R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), com a emissão de 21.093.760 (vinte e um milhões, noventa e três mil, setecentas 
e sessenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R$ 0,80 por ação, fixado de acordo com o artigo 170, §1º, II, da 
Lei nº 6.404/76, as quais, nesta data, são totalmente subscritas e integralizadas, conforme Boletim de Subscrição constante no Anexo I à presente Ata, pela acionista XP Controle 
4 Participações S.A. 1.1. Em decorrência da deliberação acima, o capital social da Companhia passará de R$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais), para R$  
44.500.000,00 (quarenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), dividido em 50.018.733 (cinquenta e oito milhões, dezoito mil, setecentas e trinta e três) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, de forma que o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 44.500.000,00 (quarenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), dividido em 50.018.733 (cinquenta e oito milhões, dezoito mil, setecentas e 
trinta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 2. Em virtude das deliberações acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a 
vigorar de acordo com a redação constante no Anexo II à presente Ata. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta assembleia, em forma de sumário, 
nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, que foi aprovada por unanimidade. Assinaturas: Mesa: Presidente – Bernardo Amaral Botelho. Secretária – Mirhem 
Comunale. Acionista: XP Controle 4 Participações S.A. São Paulo, 20 de abril de 2020. Mesa: Bernardo Amaral Botelho, Presidente; Mirhem Comunale, Secretária. Acionista 
Presente: p. XP CONTROLE 4 PARTICIPAÇÕES S.A. (Guilherme Dias Fernandes Benchimol – Diretor / Bernardo Amaral Botelho - Diretor)

ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2020. ESTATUTO SOCIAL. XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.. 
CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO. Artigo 1º - A XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se 
rege pelo presente Estatuto Social, pelas leis e usos do comércio, e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1909, 27º andar, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, na Cidade e Estado de São Paulo, podendo operar em todo o território nacional, sendo facultada, 
na medida dos interesses da Companhia, a critério da Diretoria e satisfazer as exigências legais, criar e extinguir filiais, agências e escritórios de representação em qualquer ponto 
do território nacional ou do exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a comercialização de seguro de vida, compreendendo todas as modalidades de seguros de 
pessoas, bem como a comercialização de planos de previdência complementar aberta. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II. CAPITAL SO-
CIAL E AÇÕES. Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 44.500.000,00 (quarenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), dividido em 50.018.733 
(cinquenta e oito milhões, dezoito mil, setecentas e trinta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º - Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assem-
bleia Geral. As ações preferenciais, uma vez emitidas, não têm direito a voto e têm como preferência o direito a prioridade no reembolso do capital, sem prêmio. CAPÍTULO III. 
ASSEMBLEIA GERAL. Artigo 7º - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar 
as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento e reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 (três) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, 
para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Único - As deliberações 
da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, inclusive no caso de transformação, não se computando os votos em branco. 
Artigo 8º - A Assembleia Geral é convocada com uma antecedência mínima de 8 (oito) dias, em primeira convocação, e de 5 (cinco) dias, em segunda convocação, pela Diretoria 
ou, nas hipóteses previstas em lei, pelo Conselho Fiscal ou por acionista, competindo-lhe discutir e deliberar sobre matéria constante do edital de convocação. Artigo 9º - A Assem-
bleia Geral será instalada e presidida por qualquer membro da Diretoria da Companhia ou, na ausência de todos estes, por acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. 
Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. Artigo 10 - A Assembleia Geral realizar-se-á preferencialmente na sede da administração da Companhia, quando 
houver de efetuar-se em outro local, os anúncios indicarão, com clareza, o lugar da reunião. CAPÍTULO IV. ADMINISTRAÇÃO. Seção I. Normas Gerais. Artigo 11 - A Companhia será 
administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro - Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração dos Diretores da Companhia. A remu-
neração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então à Assembleia Geral deliberar sobre a sua distribuição. Parágrafo Segundo - Os 
Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição. Parágrafo Terceiro – Os 
membros da Diretoria da Companhia ficam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Seção II. Diretoria. Artigo 12 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 
(dois) e, no máximo, 8 (oito) membros, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia 
Geral pelo prazo de 3 (três) anos, os quais poderão ser reeleitos. Os Diretores serão destituíveis, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral. Artigo 13 - Os membros 
da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos termos respectivos, lavrados em livro próprio, e permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores. Artigo 14 - O 
exercício do cargo de Diretor cessa pela destituição, a qualquer tempo, do titular, ou pelo término do mandato, se não houver recondução, observado o disposto no artigo anterior. 
A renúncia torna-se eficaz em relação à Companhia, desde o momento em que esta tomar conhecimento, em Assembleia Geral, da comunicação escrita do renunciante. Artigo 15 
- A substituição dos Diretores, no caso de ausência ou impedimento temporário, ou ainda por renúncia, morte ou incapacidade, será deliberada em Assembleia Geral. Artigo 16 - O 
exercício do cargo de Diretor independe da prestação de caução. Artigo 17 - A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se, sempre que necessário, a critério 
do Diretor Presidente, a quem caberá presidir a reunião. Parágrafo Único - A reunião da Diretoria será instalada com a presença de Diretores que representem a maioria dos 
membros da Diretoria, dentre os quais deverá estar incluído o Diretor Presidente. Artigo 18 - Compete à Diretoria gerir a Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia 
Geral lhe conferir para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhe a administração e gestão dos negócios e atividades da Companhia, 
inclusive: (i) Conduzir a política geral e de administração da Companhia, conforme orientação da Assembleia Geral; (ii) Executar e coordenar o andamento das atividades normais 
da Companhia, zelando pela observância da lei e deste Estatuto Social da Companhia, assim como das deliberações da Assembleia Geral; (iii) Elaborar e submeter à Assembleia 
Geral o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras de cada exercício, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos 
lucros apurados no exercício anterior; (iv) Elaborar os planos de negócios e orçamento da Companhia, anuais ou plurianuais, e submetê-los à Assembleia Geral; (v) Decidir sobre 
filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no país ou no exterior; (vi) Representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou 
fora dele, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (vii) Contratar, transigir, contrair obrigações, renunciar, desistir, celebrar acordos, firmar compro-
missos, contrair empréstimos e financiamentos, alienar, adquirir, hipotecar, ou, de qualquer modo, onerar bens da Companhia, móveis, imóveis e outros direitos, respeitadas as 
disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (viii) Aceitar, sacar, endossar e avalizar documentos cambiais, duplicatas, cheques, notas promissórias e quaisquer outros 
títulos de créditos que impliquem responsabilidade para a sociedade, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (ix) Abrir, movimentar e encerrar 
contas bancárias e de investimento;e (x) Exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral e/ou pelo presente Estatuto Social. Artigo 19 - A re-
presentação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em quaisquer atos ou negócios jurídicos, que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia 
ou que a exonerem de obrigações para com terceiros serão obrigatoriamente praticados: (i) Por 2 (dois) Diretores agindo em conjunto; ou (ii) Por 1 (um) Diretor agindo em conjun-
to com 1 (um) procurador, com poderes específicos, devidamente constituído na forma do artigo 20 abaixo; ou (iii) Por 2 (dois) procuradores, com poderes específicos, agindo em 
conjunto, devidamente constituídos na forma do artigo 20 abaixo; ou (iv) Excepcionalmente, por 1 (um) procurador agindo isoladamente, devidamente constituído na forma do 
Artigo 20 abaixo, desde que expressamente autorizado e para atividades específicas. Artigo 20 - As procurações em nome da Companhia serão exclusivamente outorgadas por 2 
(dois) Diretores, agindo em conjunto, e deverão especificar os poderes conferidos e, excetuando-se as procurações outorgadas para fins judiciais (ad judicia) ou para representação 
em processos administrativos, não terão prazo superior a 1 (um) ano. Artigo 21 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de 
qualquer dos Diretores ou procuradores que a envolverem em obrigações relativas a negócios e/ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais e endossos ou 
quaisquer outras garantias em favor de terceiros. CAPÍTULO V. CONSELHO FISCAL. Artigo 22 - A Companhia terá um Conselho Fiscal que só funcionará nos exercícios sociais em 
que for instalado a pedido de acionistas que representem o quórum mínimo exigido por lei para solicitar a instalação do Conselho Fiscal. Parágrafo Único - As deliberações do 
Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos. Artigo 23 - O Conselho Fiscal quando em funcionamento será composto de no mínimo 3 (três), e, no máximo 5 (cinco) mem-
bros, com igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, que lhes fixará a remuneração, obedecido o mínimo legal. CAPÍTULO VI. ACORDOS DE ACIONISTAS. Artigo 24 
- Os acordos de acionistas regulando direitos e obrigações entre acionistas da Companhia, na forma do artigo 118 da Lei nº 6404/76, serão, quando arquivados na sede da Compa-
nhia, estritamente observados por esta última. Parágrafo Único - As obrigações e responsabilidades decorrentes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais 
acordos tenham sido devidamente registrados nos livros de registro da Companhia e nos certificados das ações, se emitidas. CAPÍTULO VII. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. Artigo 25 
- A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa 
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto Social, nos 
acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, nas disposições da Lei nº 6.404/76 e demais normas aplicáveis à Companhia, perante o Centro de Arbitragem e Mediação 
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”), nos termos de seu Regulamento de Arbitragem em vigor na presente data, caso não seja obtida solução amigável dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do 
procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas de urgência para proteção ou salvaguarda de 
direitos ou de cunho preparatório, desde que previamente à instauração do Tribunal Arbitral, devendo, contudo, ser imediatamente informada à CAM-CCBC sobre a obtenção ou 
não do provimento judicial, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à arbitragem. Para o exercício das citadas tutelas jurisdicionais os Acionistas elegem o Foro Central 
da Comarca da Capital de São Paulo como único competente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. Após a constituição do 
Tribunal Arbitral, tais medidas deverão ser requeridas aos árbitros. Parágrafo Segundo - A decisão arbitral será definitiva, irrecorrível e vinculará os acionistas que se comprometem 
a cumpri-la espontaneamente. Parágrafo Terceiro - A sede da arbitragem será na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, sendo vedado aos árbitros julgar por equidade. CAPÍTULO 
VIII. EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS. Artigo 26 – O exercício social coincide com o ano civil, terminando em 31 de dezembro. Artigo 27 – Ao término de cada exercício social serão 
levantados balanços patrimoniais, sendo facultado à Diretoria ou à Assembleia Geral determinar o levantamento de balanços em períodos menores, inclusive mensais. Artigo 28 
- O lucro líquido do exercício, conforme determina o artigo 191 da Lei nº 6.404/76, apurado em cada balanço anual, terá, pela ordem, a seguinte destinação: (i) Constituição da 
reserva legal; (ii) Constituição das reservas previstas nos artigos 195 e 197 da Lei nº 6.404/76, mediante deliberação da Assembleia Geral; e (iii) Pagamento de dividendos que, 
somados aos dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio que tenham sido declarados, assegurem aos acionistas, em cada exercício social, a título de dividendo 
mínimo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nos incisos I, II e III do artigo 202 da 
Lei nº 6.404/76. Artigo 29 – O saldo do lucro líquido, verificado após as distribuições descritas no Artigo 28 acima, terá a destinação proposta pela Assembleia Geral, podendo ser 
integralmente destinado à Reserva de Lucros Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das atividades da Companhia, até 
atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado. Parágrafo Único – Na hipótese de a proposta sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre o capital próprio em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório e/ou retenção de 
lucros nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, o saldo do lucro líquido para fins de constituição da Reserva de Lucros Estatutária será determinado após a dedução integral 
dessas destinações. Artigo 30 – A Assembleia Geral poderá declarar e pagar dividendos intermediários aos acionistas, bem como distribuir lucros a título de juros sobre o capital 
próprio, nos termos da legislação em vigor. Artigo 31 – Os dividendos e/ou juros sobre o capital próprio declarados serão pagos nos prazos da lei e, se não forem reclamados dentro 
de 3 (três) anos contatos da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO IX. LIQUIDAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO. Artigo 32 
- A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo modo que for estabelecido pela Assembleia Geral, a qual designará os liquidantes que devam 
funcionar durante o período da liquidação. Artigo 33 - A Companhia poderá transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria absoluta dos votos na Assembleia Geral. 
CAPÍTULO X. DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 34. No cumprimento de todas as disposições contidas neste Estatuto Social deverão ser observados os termos e condições contidos em 
acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. Artigo 35. Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que 
preceitua a Lei nº 6.404/76. JUCESP 346.377/20-1, em 28/08/2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Mesmo diante de um período de isolamento social, é possível 
aproveitar a internet para criar uma sensação de proximidade.

Em um fim de ano mar-
cado pela pandemia 
e com as medidas de 

distanciamento social ainda 
em vigor, o funcionário públi-
co Paulo Oliveira decidiu ino-
var para manter a tradição 
de levar o espírito do Natal 
aos dois filhos pequenos. 
Pela internet, acessou o site 
Natal via Satélite, selecionou 
o nome das crianças e as 
colocou em frente à câmera 
do celular. 

Em poucos minutos, os 
meninos Rafael e Thiago es-
tavam em uma chamada de 
vídeo personalizada com o 
Papai Noel. O bom velhinho 
sabia seus nomes, comen-
tava como haviam crescido 
e prometia que, mesmo em 
um ano tão atípico, não se 
esqueceria de ninguém. 
“As crianças se sentiram 
conversando ao vivo com 
o próprio Papai Noel, foi 
emocionante ver o sorriso 
e o brilho nos olhos delas”, 
conta Oliveira. 

O pai elogiou a criativi-
dade e sensibilidade da 
campanha, a primeira em 
um formato interativo cria-
da pela Hughes do Brasil, 
uma subsidiária da Hughes 
Network Systems LCC (HU-
GHES), para a HughesNet®, 
serviço de internet via saté-
lite voltado a residências e 
pequenas empresas na área 
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O isolamento social impos-
to pela pandemia e a adesão 
das empresas ao sistema 
home office ocasionaram um 
aumento das doenças ocu-
pacionais, como Lesões por 
Esforço Repetitivo (LER) e 
Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho 
(DORT), por conta da sobre-
carga nas estruturas ósseas. 

“Faz cerca de nove meses 
que estamos em isolamento 
e muitas das pessoas que 
começaram a trabalhar em 
casa não tiveram nenhum 
acesso aos equipamentos 
adequados, como mesa e ca-
deira, durante este período”, 
explica o Dr. Leandro Gre-
gorut, ortopedista da Rede 
de Hospitais São Camilo de 
São Paulo. 

Pesquisa realizada pela 
Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA) indica 
que 46% das empresas bra-
sileiras aderiram ao home 
office no auge da pandemia. 
A prática, aplicada com o 
objetivo de não disseminar 
o vírus, impactou cerca 
de 94% dos trabalhadores 
dessas empresas, resultando 
positivamente em uma supe-
ração de resultados. 

Porém, segundo o Dr. 
Leandro, muitas pessoas 
ainda não possuem um es-
paço adequado para suas 
funções diárias de trabalho. 
“As lesões, em sua maioria, 
podem ser causadas por 
movimentos repetitivos ou 
postura inadequada. Então, 
fazer ajustes e adaptações 
ao ambiente ajudam a evitá
-las”, explica. 

A recomendação do médi-
co para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas que 
ainda estão em home office 
é realizar, periodicamente, 
alongamentos e paradas. “Ti-
rar de 15 a 20 minutinhos do 
trabalho para movimentar-se 
ajudará as fibras do corpo a 
trabalharem. Além disso, as 
pausas também auxiliam no 
descanso dos olhos”, afirma 
o especialista.

De acordo com artigo 
publicado pelo American 
Journal of Physiology, a ina-

Vitale Predial S/A
CNPJ nº 02.216.366/0001-28, NIRE nº 35.300.150.783

Extrato da Ata da AGOE realizada em 30 de novembro de 2020
Às 11 hs, do dia 30/11/2020 na sede social. Presença: 100% do capital. Convocação:  Cartas aos acionistas no dia 
31/10/2020. Mesa: Presidente: Sergio Vicente Vitale, Secretário: Rubens Ricardo Vitale. Aprovados, por unanimidade, 
na AGO, com as abstenções legais, as Demonstrações Financeiras e as contas da Diretoria, do exercício encerrado 
em 31/12/2019 e até a presente data; na AGE I) o balanço de 31/10/2020; II) a redução do capital da sociedade, por 
acha-lo excessivo em relação ao seu objeto, de R$1.400.000,00 dividido em 1.400.000 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, para R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), dividido em 570.000 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, cancelando 830.000 ações, pagando os haveres dos acionistas, de forma proporcional 
à participação acionária, ao preço de R$1,56 por ação, pelo patrimônio líquido de 31/10/2020 no total de R$ 1.294.800,00 
sendo R$10.782,12 para pagamento até 30 de junho de 2021 e R$ 1.284.017,88 com dação, nesta data, dos imóveis 
de seu estoque, sendo 13,9420% para Sergio Vicente Vitale, RG nº 2.358.215- 7/SSP-SP, CPF/MF no 309.074.388-49; 
23,2384% para Libertatis Participações e Administração Ltda., CNPJ no03.396.807/0001-83; 38,7996% para Rubens 
Ricardo Vitale, R.G. no 2.792.470-1/SSP-SP, CPF/MF no 007.860.638-15, e 24,0200% para Fernando José Vitale, RG 
nº 4.431.024/SSP-SP, CPF nº 402.173.888-68, a saber, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, com o 
contribuinte 037.040.0152-1, Matrícula n° 39.307-: Rua França Pinto, nº 42- Vila Mariana, no valor de R$585.623,40; 
Matrícula n° 33.576 - Rua França Pinto, nº 42-A, no valor de R$103.684,44; Matrícula n° 39.306  - Rua França Pinto, 
nº 64, no valor de R$317.798,51; com o contribuinte 037.040.0003-5, Matrícula n° 33.577 - Rua França Pinto, nº 70, 
no valor de R$ 276.911,52; III) nova redação do artigo 2º do estatuto: “Artigo 2º. O capital social integralizado é de R$ 
570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais) dividido em 570.000 (quinhentos e setenta mil) ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal. 2.1 Cada ação tem direito a um voto nas deliberações da assembleia geral. 2.2 As ações serão 
representadas por títulos unos ou múltiplos, assinados por 2 (dois) diretores.” Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de novembro de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 079/2020; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios (itens remanescentes do 
Pregão Eletrônico 062/2020) - Entrega das Propostas: a partir de 28/12/2020 às 
08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das 
Propostas: 18/01/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
- Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Gustavo Barbosa Leandrini - Diretor de Licitações e Compras em Substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 080/2020; Objeto: o 
Registro de Preços para aquisição de material betuminoso - emulsão asfáltica catiônica 
de ruptura lenta RL-1C (a frio) - Entrega das Propostas: a partir de 28/12/2020 às 
08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das 
Propostas: 13/01/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
 - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Gustavo Barbosa Leandrini - Diretor de Licitações e Compras em Substituição

O pedido de 
uniformização de 
interpretação de lei 
foi suscitado por um 
segurado gaúcho que 
pleiteava a “repetição 
do indébito” da 
quantia paga a título 
de contribuição 
previdenciária 
durante os dez 
meses em que esteve 
incapacitado e 
recebendo auxílio-
doença do INSS. 

A questão chegou à 
TRU (Turma Re-
gional de Unifor-

mização dos Juizados 
Especiais Federais da 4ª 
Região) após recurso, 
que entendeu que os 
segurados individuais da 
Previdência Social fazem 
jus à restituição das con-
tribuições previdenciárias 
recolhidas durante o pe-
ríodo em que estiveram 
recebendo auxílio-doença 
por estarem incapacitados 
para o trabalho.  O jul-
gamento foi realizado no 
ultimo dia 11 (Nº 5004564-
92.2018.4.04.7101/TRF).

Segundo o relator, o juiz 
federal Antônio Fernando 
Schenkel do Amaral e Silva, 
o fato de o autor da ação 
ter realizado as contribui-
ções previdenciárias como 
contribuinte individual não 
é causa impeditiva  da res-
tituição, “especialmente 
porque reconhecida pelo 
INSS a sua incapacidade 
laboral no período em que 
elas foram recolhidas e, 
por certo, os pagamentos 
foram efetivados com a 

intenção de não perder a 
qualidade de segurado”.

O magistrado ainda pon-
tua que o caso de con-
tribuinte individual que 
recebe auxílio-doença é 
idêntico ao de qualquer 
outro segurado empre-
gado: “…Esse último, 
quando incapaz tempo-
rariamente, ou seja, em 
gozo do mesmo benefício 
de auxílio-doença, não 
recolhe contribuição pre-
videnciária, e não o faz 
por estar expressamente 
excluído da incidência 
tributária, na forma do 
art. 28, § 9º, a, da Lei n. 
8.212/91”, explicou.

Afirma ainda que “ratifi-
car a cobrança de contri-
buição previdenciária do 
contribuinte individual 
em gozo de auxílio-doen-
ça representa infringir o 
disposto no preceptivo do 
art. 29, § 9º, a, da Lei n. 
8.212/91”.

Rechaça ainda, em seu 
nobre voto, a argumenta-
ção de que o recolhimento 
da contribuição previden-
ciária pelo contribuinte 
individual representaria 
confissão de ter trabalhado 
quando esteve incapaz: “Se 
assim o fosse caberia à 
autarquia previdenciá-
ria adotar as providên-
cias do art. 60, §§ 6º e 
7º, da Lei n. 8.213/91”, 
esclareceu o magistrado.

Portanto, a partir desse 
julgamento, esse deverá 
ser o entendimento aplica-
do em território nacional.

Eduardo Moisés

Segurados individuais da Previdência 
Social têm direito à restituição 

das contribuições previdenciárias 
recolhidas durante o período em

que estiveram incapacitados

Papai Noel virtual inspira pais e estimula 
espírito do Natal entre as crianças

“Na falta das ações tradicionais, contamos com esse jeitinho diferente e criativo para manter viva a 
magia entre as crianças”

Para Marcelo Juliato, Ge-
rente de Comunicação da 
Hughes e criador da cam-
panha, a iniciativa mostra 
que, mesmo diante de um 
período de isolamento so-
cial, é possível aproveitar 
a internet para criar uma 
sensação de proximidade. 
“A ideia é passar, de alguma 
forma, a mesma experiência 
de nossa campanha de Natal 
para TV. No filme, o avô faz 
uma surpresa aos netos, se 
veste de Papai Noel e faz 
uma chamada de vídeo. Com 
o site da campanha, todas as 
crianças podem viver essa 
experiência de interagir com 
o Papai Noel”, acrescenta 
Juliato. 

Para acessar a chamada 
de vídeo e falar com o bom 
velhinho, basta os pais ou 
responsáveis acessarem o 
hotsite (www.natalviasa-
telite.com.br). Mais de 200 
nomes foram definidos para 
que as crianças tenham 
uma experiência persona-
lizada. Mesmo que o nome 
desejado não esteja dispo-
nível, ainda será possível 
selecionar uma mensagem 
carinhosa. Até o momento, 
mais de 120 mil usuários 
já acessaram o hotsite da 
campanha e falaram com 
o Papai Noel virtual. Fonte 
e mais informações: (www.
hughes.com.br).

rural. “Ações como essa são 
sempre necessárias, ainda 
mais em um ano tão com-
plicado, em que estamos 
longe de pessoas queridas”, 
completa. 

Morador de Mogi das Cru-
zes, no interior de São Paulo, 
o pai nutria o hábito de levar 
as crianças ao shopping para 
o tradicional encontro com 
o Papai Noel. “Na falta das 
ações tradicionais, contamos 
com esse jeitinho diferente 
e criativo para manter viva 
a magia entre as crianças”, 
destaca Oliveira. A chamada 
de vídeo com o Papai Noel 
também foi perfeita para a 
secretária Camila Cristina 
de Moraes, de Goiatuba, 
interior de Goiás. Seu filho 
Breno, de 5 anos, estava 
acostumado a encontrar 
o Papai Noel em festas de 

Natal. “Na verdade, nos 
outros anos, ele ficou com 
um pouco de medo quando 
encontrou com o Papai Noel 
nas festas”, conta.

Quando Camila explicou 
ao filho que o bom velhinho 
não poderia vir por conta 
da pandemia, ficou surpresa 
com a sugestão de Breno. 
“Ele queria telefonar para 
o Papai Noel, mas expliquei 
que ele não tinha telefone”, 
diz Camila. Assim, quando 
tomou conhecimento do 
hotsite, por meio das redes 
sociais, ela realizou a chama-
da no mesmo dia. “Foi até 
melhor pela internet, porque 
o Breno não ficou com medo. 
A empolgação dele foi tanta 
que conta para todo mundo 
que conversou com o Papai 
Noel. E eu acho que fiquei 
mais feliz ainda que ele”. 

3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus 

Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

Aumento de doenças ocupacionais 
preocupa especialistas

tividade física na quarentena 
aumentou o sedentarismo 
e, consequentemente, con-
tribuiu para a deterioração 
da saúde das pessoas. “Nos 
primeiros meses, muitos se 
restringiram, mas os exer-
cícios físicos, mesmo feitos 
em casa, são fundamentais 
para promover o bem-estar”, 
afirma o médico.

Segundo o especialista, 
os treinos ajudam a dimi-
nuir a pressão arterial e o 
estresse do dia a dia, além 
de dificultar o acúmulo de 
placas de gordura nas arté-
rias do cérebro e do coração, 

diminuindo as chances de 
um AVC ou um infarto, por 
exemplo.

Dr. Leandro recomenda a 
realização de abdominais, 
o movimento de sentar e 
levantar da cadeira, flexões 
e até uma caminhada pela 
casa, para as pessoas que 
trabalham muitas horas no 
computador. 

“Para quem nunca fez ati-
vidades físicas constantes, 
estes exercícios ajudam no 
fortalecimento muscular”, 
finaliza. - Fonte: Rede de 
Hospitais São Camilo: @
hospitalsaocamilosp.

Para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão em 
home office é realizar, periodicamente, alongamentos e paradas.
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 23 de dezembro de 20206

Cecilia Mazza (*)

No segmento dos autoadesivos e rotulagem, por 
exemplo, uma grande parcela dos produtos 
contribui para a geração de aproximadamente 

um milhão de toneladas de material descartado, entre 
liners e esqueletos gerados pelos convertedores e usu-
ários finais. O planeta não pode pagar por isso e nós 
também não. Medidas precisam ser implementadas para 
sanar esse problema. 

De acordo com estudos, em 2050, chegaremos a 10 
bilhões de pessoas em todo o mundo. Esse crescimento 
populacional aumenta também a demanda das indústrias 
e, consequentemente, a exploração de recursos naturais 
como matéria-prima. Por isso, é tão necessário pensar 
agora em soluções que permitam otimizar os processos, 
para conciliar o aumento da produtividade com a redução 
dos impactos ambientais, por meio de uma utilização mais 
eficiente desses recursos. 

Acredito que devemos partir da premissa que a mudança 
para a sustentabilidade começa por cada um de nós e o 
crescimento dos negócios não pode ocorrer em detrimento 
das pessoas e do planeta. A reciclagem de liners usados nas 
etiquetas e matrizes tem sido um desafio para a indústria 
de rotulagem. Repensar o descarte e removê-los de aterros 
para, assim, dar um destino nobre a esses materiais. 

Para que isso aconteça de maneira contínua, é preciso 
trabalhar a conexão entre os diversos integrantes da cadeia 
produtiva, para triagem, transporte e busca por medidas 
eficientes para esses resíduos em cada fase do processo. 
Estabelecer parcerias entre os diferentes elos da cadeia, 
desde fornecedores a recicladores, a fim de encontrar 
soluções mais sustentáveis e novas possibilidades para a 
transformação desses materiais em novos produtos. 

A industrialização e a evolução tecnológica trouxeram 
inúmeros benefícios para todos os setores, com novos mate-
riais e soluções que transformaram o perfil de consumo, de 
forma global. O cliente está mais exigente, sempre em busca 
de inovações, mas tem a responsabilidade ambiental como 
uma de suas premissas para adquirir produtos e serviços. 

Um tema importantíssimo no contexto atual da sustentabilidade é a economia circular. Hoje, empresas de todos os portes 
têm se unido com o intuito de encontrar soluções para os resíduos em diversos segmentos da indústria, 

em busca das melhores práticas, incluindo o descarte consciente e a logística reversa. 

Freepik

A iniciativa procura trabalhar a consciência ambiental 
em todos os envolvidos, passando pela produção, uso e 
descarte de autoadesivos, para reciclagem e reutilização 
dos resíduos gerados, já que apenas 52% desses materiais 
estão incluídos no ciclo sustentável. O objetivo do grupo 
de líderes é engajar, cada vez mais, novos integrantes para 
que outras empresas da cadeia participem em nível global. 

Sem dúvida, uma ação que poderá ser um exemplo para 
indústrias de diversos segmentos, para que a economia 
circular seja uma breve realidade. Um dos pontos-chave 
para o desenvolvimento de produtos que possam ser rea-
proveitados e reciclados é o design. Com base na economia 
circular, é possível projetar para transformar diferentes 
materiais em novos produtos, obtendo ganhos de escala 
e ainda poupando recursos naturais e minimizando os 
impactos ao meio ambiente. 

O designer tem papel fundamental nesse processo, pois 
será o responsável por identificar a função do produto e 
como utilizar, da melhor forma, os recursos e materiais para 
sua fabricação. Dentro da economia circular, o objetivo é 
pensar nos produtos de maneira que atendam a vários ciclos, 
possibilitando às empresas criar, inclusive, novos negócios. 

Além de minimizar os impactos negativos de um pro-
duto em toda sua cadeia de valor, o design circular prevê 
prolongar a vida útil desse item e possibilitar o retorno de 
materiais ao sistema, sem causar danos ambientais e sociais, 
e melhorando as relações com os clientes. 

A área de design é essencial na determinação de es-
tratégias para a criação de produtos que apresentarão 
longevidade, por meio de novos ciclos. Para isso, devem 
ser considerados aspectos como a isenção de elementos 
tóxicos que, além de preservar o meio ambiente, permite 
a reciclagem e reutilização dos materiais de forma segura; 
e a aplicação de componentes biodegradáveis, que podem 
retornar à natureza. 

Essas iniciativas agregam valor aos produtos e criam uma 
imagem positiva da marca, pois atendem ao novo perfil do 
consumidor, que tem valorizado cada vez mais empresas 
que se preocupam com a sustentabilidade. A verdade é que 
passamos da hora de repensar a forma de fazermos negócios. 
Não temos mais tempo ou crédito com o meio ambiente. 

A economia circular já é uma realidade e está entre as 
melhores práticas, uma vez que inverte a lógica da economia 
linear, baseada na extração, produção, uso e descarte de 
recursos naturais e insumos. O novo modelo prevê um fluxo 
contínuo de materiais, onde os resíduos são transformados 
em matéria-prima. Isso significa que nada se perde, tudo se 
transforma, permitindo um equilíbrio perfeito e abolindo 
o descarte. 

Ainda assim, vale lembrar que estamos partindo do básico, 
pois a reciclagem é apenas uma das etapas do processo. É 
preciso unir a inteligência humana às soluções disponíveis, 
reduzir os impactos ambientais sem prejudicar, de fato, o 
âmbito econômico. 

E sua empresa? Está preparada para essa nova era da 
sustentabilidade? 

(*) - É gerente de sustentabilidade da Avery Dennison, empresa global de ciência 
em materiais, especializada no design e produção de uma grande 

variedade de produtos para rotulagem e funcionais.

Essa mudança de comportamento requer das empresas 
uma nova forma de vender, com uma maior conscientização 
sobre a necessidade de buscar a sustentabilidade não apenas 
nos produtos, mas em todos os seus processos de fabrica-
ção. Com esse propósito, algumas das maiores indústrias 
do setor se uniram recentemente em um consórcio global, 
focado em economia circular para rótulos. 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

LUCAS GOMES BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/140.FLS.093-2º SUBDISTRITO DE OSASCO/
SP), Osasco, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/05/1995), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 134, apartamento 53-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Bis-
po dos Santos e de Luiza Dias Gomes dos Santos. ALINE SANTOS SOARES, estado 
civil solteira, profissão assistente de desenvolvimento infantil, nascida no Subdistrito 
Pari, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.197V-PARI/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de março de mil novecentos e noventa e oito (01/03/1998), residente e domiciliada Rua 
Emílio Lamarca, 258, Jardim Moreno, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Onildo Ba-
tista Soares e de Valeria Aparecida Camilo dos Santos Soares.

EDUARDO DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO, estado civil solteiro, profissão copeiro, nasci-
do no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.156-VILA MARIA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e sete (04/03/1987), re-
sidente e domiciliado Rua Sal da Terra, 05, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Eronildes dos Santos Anunciação e de Josefa Evangelista 
dos Santos Filha. REGIANE FARIA PINTO, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.276-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e seis (08/07/1986), 
residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 05, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Celestino Pinto e de Roseli de Fatima Faria Pinto.

JOSENILTON DOS SANTOS GOMES, estado civil solteiro, profissão motorista, nas-
cido em Mata de São João, Estado da Bahia (CN:LV.A/065.FLS.212-MATA DE SÃO 
JOÃO/BA), Mata de São João, BA no dia quinze de janeiro de mil novecentos e setenta 
(15/01/1970), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1561, bloco E, aparta-
mento 52, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bernardo Lima Gomes e de 
Josefa dos Santos Gomes. ELAINE DE FÁTIMA LINO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/021.FLS.158-VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE), Vitória de Santo Antão, BA 
no dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e um (17/09/1981), residente 
e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1561, bloco E, apartamento 52, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino José de Lino e de Maria de Fátima Lino.

ELDAN PEDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão professor de educação físi-
ca, nascido em Distrito de Livramento do Brumado, Municipio de Livramento de Nossa 
Senhora, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.134-RIO DE CONTAS/BA), Livramento 
de Nossa Senhora, BA no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(29/06/1988), residente e domiciliado Rua Salvador do Sul, 154, bloco 06, apartamento 
402, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Bispo da Silva e de Eu-
rice Rita da Silva. DIANA MORAES BONAFÉ, estado civil divorciada, profissão professo-
ra de educação física, nascida em Nova Odessa, neste Estado, Nova Odessa, SP no dia 
dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (17/01/1989), residente e domici-
liada Rua Salvador do Sul, 154, bloco 06, apartamento 402, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cláudio Augusto Bonafé e de Maria Cristina de Moraes Bonafé.

PABLO SOUZA BRITO, estado civil solteiro, profissão mestre de obras, nascido em 
Eunápolis, Estado da Bahia (CN:LV.A/389.FLS.209-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Euná-
polis, BA no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (20/09/1994), 
residente e domiciliado Rua Lopes de Medeiros, 85, fundos, casa 33, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Teles de Brito e de Suely 
Cruz de Souza. NADIA SOUZA TRAJANO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/182.FLS.029-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de 
setembro de mil novecentos e noventa e dois (16/09/1992), residente e domiciliada Rua 
Lopes de Medeiros, 85, fundos, casa 33, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Barros Trajano e de Neuza De Souza Trajano.

CEZARO MONTEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em 
Mantena, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/02.FLS.279-BARRA DE SÃO FRANCISCO/
ES), Mantena, MG no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (20/02/1973), 
residente e domiciliado Rua Canção do Novo Mundo, 30, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilo de Almeida Brasil e de Dioniza Alves Monteiro. 
ANDRÉA ADELAIDE SOUZA DE PAULA, estado civil solteira, profissão auxiliar de lim-
peza, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/88.FLS.100-VILA MARIA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e setenta e um (15/02/1971), residente e 
domiciliada Rua Franz Benda, 46, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Job José de Paula e de Elenita Montgomery Souza de Paula.

ANTENOR CELERINO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão feirante, nascido 
em Distrito de Igapó, Município de Lagoa do Ouro, Estado de Pernambuco, Lagoa do 
Ouro, PE no dia dois de março de mil novecentos e sessenta e oito (02/03/1968), resi-
dente e domiciliado Rua Jucuruçu, 919, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maria Justino da Silva. MARIA CLÁUDIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão feirante, nascida no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/019.
FLS.344 PARI/SP), São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e 
um (06/03/1981), residente e domiciliada Rua Jucuruçu, 919, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pedro da Silva e de Maria de Jesus da Silva.

IRANILDO DOS SANTOS GOMES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em 
Camutanga, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/003.FLS.179 CAMUTANGA/PE), Camu-
tanga, PE no dia doze de julho de mil novecentos e setenta e três (12/07/1973), resi-
dente e domiciliado Rua Victório Santim, 2447, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Manoel Vicente Gomes e de Maria Felix dos Santos. EUGENIA DE MIRANDA 
DOS SANTOS, estado civil viúva, profissão aposentada, nascida em Buique, Estado de 
Pernambuco, Buique, PE no dia treze de setembro de mil novecentos e cinquenta e seis 
(13/09/1956), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2447, casa 01, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Joaquim Pereira de Miranda e de Ana Vieira de Carvalho.

RENALDO CARDOSO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/274.FLS.223-1º OFÍCIO DE BELÉM/PA), Belém, 
PA no dia dezessete de abril de mil novecentos e sessenta e quatro (17/04/1964), resi-
dente e domiciliado Rua Joviânia, 143, bloco B, apartamento 205, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Darcy Ferreira e de Iracema Cardoso Ferreira. 
NIRANIL CASTRO GOMES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Muaná, 
Estado do Pará (CN:LV.A/021.FLS.171-2º OFÍCIO DE MUANÁ/PA), Muaná, PA no dia 
vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco (25/01/1965), residente e 
domiciliada Rua Joviânia, 143, bloco B, apartamento 205, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cidileno Gomes e de Simpliciana Castro Gomes.

ULISSES VAZ DE ARRUDA, estado civil divorciado, profissão orientador de público, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e um (12/01/1981), residente e domiciliado Rua Frei Francisco, 11, Jardim Helena, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Silvio Vaz de Arruda e de Hilda Gomes de Menezes. 
ANDRÉA BONFIM DE OLIVEIRA PITA, estado civil solteira, profissão comerciante, nasci-
da no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/149.FLS.211V-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e setenta e cinco (21/07/1975), residente e 
domiciliada Rua Cecília Porto, 98, apartamento 32-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos de Oliveira Pita e de Elzita Abreu Bonfim.

RICARDO DOS ANJOS, estado civil divorciado, profissão técnico em farmácia, nascido 
no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e três (18/01/1983), residente e domiciliado Rua Barão Antônio de 
Cairari, 149, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto dos Anjos 
e de Lucia Vaz dos Anjos. ALINE RAQUEL NUNES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão técnica em enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/084.FLS.204 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (28/09/1985), residente e domiciliada Rua Amor de Índio, 101, casa 02, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Romão da Silva 
e de Vera Lucia Nunes da Silva.

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão bombeiro, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/147.FLS.290-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e três 
(12/07/1993), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 705, casa 03, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Eduardo da Costa e de An-
dreia de Oliveira da Costa. MICHELE APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão gestora comercial, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia seis 
de março de mil novecentos e oitenta e cinco (06/03/1985), residente e domiciliada Rua 
Francisco Alarico Bérgamo, 705, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Valdomiro da Silva e de Margarida Fabricio da Silva.

ALEXANDRE BASTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de transporte, 
nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia dezesseis de setembro 
de mil novecentos e oitenta e um (16/09/1981), residente e domiciliado Rua Geraldine 
Farrar, 60, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Cicero Bastos da 
Silva e de Maria das Neves Bastos da Silva. ANA LUCIA PINTO, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia 
nove de setembro de mil novecentos e setenta e oito (09/09/1978), residente e domiciliada 
Estrada Santa Mônica, 600, bloco 03, apartamento 304, Guaió, Suzano, neste Estado, 
Suzano, SP, filha de Cicero Luiz Pinto e de Sueli Aparecida de Oliveira. Cópia Enviada 
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Suzano, neste Estado.

JOÃO ANTONIO RAMOS, estado civil solteiro, profissão cobrador de ônibus, nascido 
em Guaratinguetá, neste Estado (CN:LV.A/020.FLS.017-2º SUBDISTRITO GUARATIN-
GUETÁ/SP), Guaratinguetá, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e sessen-
ta e quatro (28/06/1964), residente e domiciliado Rua José Vidal, 129, casa 02, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Ramos Cedenho e de 
Luzia Leite Ramos. RENATA ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profissão atenden-
te de loja, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.290V-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos 
e oitenta (28/10/1980), residente e domiciliada Rua José Vidal, 129, casa 02, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leni Alves Pereira de Paula.

RAFAEL RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de arrecadação, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/085.FLS.174V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (24/11/1985), residente e do-
miciliado Rua Doutor Manoel Guimarães, 837, casa 04, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Rodrigues e de Ivani Francisco dos Santos Rodrigues. 
TAMYRES PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de pós-vendas, 
nascida no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/190.FLS.206V-VILA PRU-
DENTE/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e cinco (17/02/1995), residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Guimarães, 837, casa 
04, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir Francisco da Silva e de 
Cirlene Lima Pereira.

KLEITON FREIRE, estado civil solteiro, profissão embalador, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/146.FLS.234-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de 
mil novecentos e noventa e um (16/07/1991), residente e domiciliado Rua Chá dos 
Jesuítas, Viela Boa Vista, 10, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Dirlene Freire Peres. ROSEMEIRE RAMOS BARRETO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.052-
SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(12/12/1986), residente e domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, Viela Boa Vista, 10, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Erasmo das Neves Barreto e de Clara 
de Fatima Caires Ramos.

GABRIEL FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Er-
melino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/148.FLS.219 ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e seis (24/08/1996), 
residente e domiciliado Rua Tantas Palavras, 43, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Mauricio da Silva e de Silvana Ferreira do Nascimento. 
DANDARA CRISTINA SOARES DE SANTANA, estado civil solteira, profissão operadora de 
vendas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/580.FLS.163-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de dois mil e um (22/07/2001), residente e 
domiciliada Rua Espelho Cristalino, 50, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Odenir Candido de Santana e de Marcia Maria Soares de Santana.

DIMAS DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de manutenção e instala-
ção, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/411.FLS.086-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (02/10/1995), residente e 
domiciliado Rua Noventa e Sete, 533, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sera-
fim Pereira e de Jovina da Silva Pereira. SARA VIEIRA LANDINO, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em Irecê, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.241-CENTRAL/BA), Irecê, 
BA no dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (18/11/1995), residente 
e domiciliada Rua Dia Branco, 420, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Arthur Porto Landino e de Maria da Silva Vieira Landino.

LUCAS ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de atendimento, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/194.FLS.072 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de março de mil novecentos e noventa e oito (05/03/1998), residente e 
domiciliado Rua Padre Domingos Nunes, 56, Jardim Marpu, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Valdomiro Severino da Silva e de Dalva Nunes de Almeida da Silva. KAREN 
AMARO LUIZ DE ALBUQUERQUE GABRIEL, estado civil solteira, profissão escritu-
rária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/168.FLS.014-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e noventa e seis (12/11/1996), 
residente e domiciliada Rua Geraldo Silvani, 125, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Vagner de Albuquerque Gabriel e de Gislaine Amaro Luiz Gabriel.

ÉDER DANILO GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/035.FLS.285V FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e cin-
co (25/05/1985), residente e domiciliado Rua Palma Sola, 140, casa 04, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jorge Bocadige Gonçalves e de Neuza Rodrigues Gonçalves. REBECA 
RODRIGUES DE LIMA, estado civil solteira, profissão fotógrafa, nascida em São Bernardo do 
Campo, neste Estado (CN:LV.A/047.FLS.236V 2º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO 
CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e 
noventa e um (27/03/1991), residente e domiciliada Rua Palma Sola, 140, casa 04, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Antonio André de Lima e de Regina Lucia Fernandes Rodrigues.

FERNANDO SANTANA LOPES, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nas-
cido no Subdistrito Brasilândia, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.246-BRASILÂNDIA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e dois (12/05/1982), resi-
dente e domiciliado Rua Assapaba, 110, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Carlos Alberto das Merces Lopes e de Angela Aparecida de Santana Lopes. AURORA 
DE LOURDES VETRANO, estado civil solteira, profissão auxiliar de cozinha, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/055.FLS.116V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de julho 
de mil novecentos e oitenta e um (16/07/1981), residente e domiciliada Rua Assapaba, 110, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Vetrano e de Márcia Vetrano.

WELLINGTON GONÇALVES PARRA, estado civil divorciado, profissão oficial de manu-
tenção, nascido em Ribeirão Pires, neste Estado, Ribeirão Pires, SP no dia vinte e nove de 
julho de mil novecentos e oitenta e dois (29/07/1982), residente e domiciliado Rua André Ba-
sili, 87, casa 03, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Haberler Parra 
e de Maria Aparecida Gonçalves Bispo Parra. NATHALLI SUZAN ALCANTARA SANTIA-
GO, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/180.FLS.103 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e três (27/02/1993), residente e domiciliada Rua André Basili, 83, casa 01, Vila Chuca, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Henrique Ferreira Santiago e de Magda de Alcantara.

DIEGO DE CAMARGO EUGENIO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no Subdis-
trito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.133V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (10/09/1985), residente e domiciliado 
Rua Ângelo Arlotti, 166, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dorival de Camargo 
Eugenio e de Aparecida de Cassia Gonçalves Eugenio. PÂMELA GRACIELA DE LIMA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/108.FLS.128V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (13/09/1988), 
residente e domiciliada Rua Serra de Santa Marta, 457, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Maximino de Lima e de Maria Izabel dos Santos de Lima.

AGENOR DANIEL NETO, estado civil solteiro, profissão marceneiro, nascido em Mata Gran-
de, Estado de Alagoas (CN:LV.A/007.FLS.107 INAJÁ/PE), Mata Grande, AL no dia onze de 
maio de mil novecentos e oitenta e seis (11/05/1986), residente e domiciliado Rua Guichi 
Shigueta, Travessa Pernambuco, 19, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agenito 
Daniel Quirino e de Maria Barbosa Quirino. ANTONIA MARIA ALENCAR, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Paulo Afonso, Estado da Bahia (CN:LV.A/044.FLS.270-MATA 
GRANDE/AL), Paulo Afonso, BA no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (01/11/1995), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa Pernambuco, 19, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Luiz Alencar e de Maria José Jesus.

RAFAEL BONIFACIO RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/226.FLS.057-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco (20/05/1995), residente e domiciliado Rua Januário Garcia 
Leal, 04, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Soares Ribei-
ro e de Andreia Soares Bonifacio. ANNA DANIELY SILVA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/004.
FLS.169 FAZENDA NOVA/PE), Santa Cruz do Capibaribe, PE no dia onze de novembro de 
mil novecentos e noventa e oito (11/11/1998), residente e domiciliada Rua Lagoa das Bana-
neiras, 100, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vera Lúcia Silva.

RODRIGO LOPES PEREIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em 
Ermelino Matarazzo, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil nove-
centos e oitenta e um (30/06/1981), residente e domiciliado Rua 18 de Abril, 1213, casa 
01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim 
Pereira dos Santos e de Maria Lopes Pereira. MARIA ELIANE CAVALCANTE, estado 
civil divorciada, profissão vigilante, nascida em Osasco, neste Estado, Osasco, SP no 
dia oito de julho de mil novecentos e setenta e nove (08/07/1979), residente e domicilia-
da Rua 18 de Abril, 1213, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Aluizio Cavalcante e de Maria Janete Alves Cavalcante.

MARCIO FELISBERTO LUCAS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão técnico de ma-
nutenção, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de julho de 
mil novecentos e noventa e um (19/07/1991), residente e domiciliado Rua Planta da 
Sorte, 53, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Felisberto Lucas e de 
Luzinete Silva Gomes. MARIA DAIANA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão en-
fermeira, nascida em São José de Piranhas, Estado da Paraíba, São José de Piranhas, 
PB no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa (21/06/1990), residente e do-
miciliada Rua Serra dos Pirineus (Prq Reid), 173, Campanário, Diadema, neste Estado, 
Diadema, SP, filha de Francisco Severino de Sousa e de Rosa Maria de Sousa. Cópia 
Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Diadema, neste Estado.

FERNANDO RUFFO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão guarda-civil metropolitano, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/149.FLS.178V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
setembro de mil novecentos e noventa e um (12/09/1991), residente e domiciliado Rua Victó-
rio Santim, 2049, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Ruffo e de Sandra 
Regina Ruffo. GIOVANNA ANDRADE RIBEIRO, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida no Subdistrito Paraíso, nesta Capital (CN:LV.A/361.FLS.208-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e nove 
(15/12/1999), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2049, casa 02, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Claudiomiro Ribeiro e de Maria Helena Andrade Pereira Ribeiro.

SILMARIO ROCHA DIAS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/151.FLS.286V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e cinco (23/09/1985), residente e domiciliado Rua B. B. 
Varela, 295, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de JAIR DIAS e de Zenaide Maria 
da Rocha. CASSIA MARIA SOUZA LIMA, estado civil solteira, profissão técnica em enferma-
gem, nascida no Subdistrito Vila Brasilândia, nesta Capital (CN:LV.A/002.FLS.103-VILA BRA-
SILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e setenta e 
seis (27/01/1976), residente e domiciliada Rua José Bauman, 151, apartamento 34-B, Jardim 
Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Souza Lima e de Zenita dos Santos Lima.

CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO SALUSTIANO DE SOUSA, estado civil solteiro, pro-
fissão funcionário público, nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/189.
FLS.037-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e três (03/02/1983), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1437, bloco 
02, apartamento 82bloco 02, apartamento 82, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Nerito Salustiano de Sousa e de Maria das Dores da Conceição. PAULA CRISTINA DOS 
SANTOS ISIDORO, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Santo André, neste 
Estado (CN:LV.A/199.FLS.112 1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP 
no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (14/01/1985), residente e domi-
ciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1437, bloco 02, apartamento 82, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Caetano Isidoro e de Maria Inês dos Santos Isidoro.

VITOR DONIZETTI DANIEL, estado civil solteiro, profissão cortador, nascido em Olímpio 
Noronha, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/004.FLS.070-OLÍMPIO NORONHA/MG), Olím-
pio Noronha, MG no dia onze de maio de mil novecentos e sessenta e três (11/05/1963), 
residente e domiciliado Rua Rafael Loduca, 119, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Raimundo Daniel e de Celina Maria Daniel Ramos. MÁRCIA ELI-
SABETE GONÇALVES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Penha 
de França, nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.237-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco (15/12/1965), residente e 
domiciliada Rua Rafael Loduca, 119, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Américo Gonçalves e de Maria Toledo Gonçalves.

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar administrativo, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.281-SAÚ-
DE/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e cinco 
(31/03/1985), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 44, bloco B, apartamento 53, Conjun-
to Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Noel Cardoso de Araujo 
e de Maria das Graças da Silva. SANDRA DOS SANTOS LOPES, estado civil divorciada, 
profissão representante comercial, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta (30/08/1980), residente e domiciliada 
Rua Sílvio Barbini, 44, bloco B, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Pereira Lopes e de Joanete Almeida dos Santos Lopes.

JOHNNY SCOTH XIMENES BRANDÃO, estado civil solteiro, profissão operador de tele-
marketing, nascido no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.194-CAMBUCI/
SP), São Paulo, SP no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e dois (11/06/1992), 
residente e domiciliado Rua Francisco Albani, 985, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Pinto Brandão e de Maria das Dores Paulino Brandão. 
ANDREZZA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Campina 
Grande, Estado da Paraíba (CN:LV.A/077.FLS.118-1º OFÍCIO DE CAMPINA GRANDE/PB), 
Campina Grande, PB no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa (24/05/1990), 
residente e domiciliada Rua Francisco Albani, 985, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Belarmino da Silva e de Serafina Firme Vieira da Silva.

ANTONIO NATALINO VERGILIANO JERONIMO, estado civil solteiro, profissão motoris-
ta, nascido neste Distrito (CN:LV.A/087.FLS.166 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e sessenta e sete (25/12/1967), residente e 
domiciliado Rua Cecília Porto, 246, bloco A, apartamento 24, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Vergiliano Jeronimo. MARIA D'AJU-
DA GUSMÃO SANTANA, estado civil solteira, profissão babá, nascida em Potiraguá, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.145 POTIRAGUÁ/BA), Potiraguá, BA no dia quinze 
de agosto de mil novecentos e sessenta e sete (15/08/1967), residente e domiciliada Rua 
Isidoro de Lara, 260, bloco B, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gusmão Santana e de Alvaci Lima Bomfim.

SAMUEL SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/285.FLS.241 ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia 
quinze de março de mil novecentos e noventa e sete (15/03/1997), residente e domiciliado 
Rua Antônio Soares Lara, 132, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tatiana Souza 
dos Santos. NATALIA ARIMURA FREIRE, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (29/12/1994), residente e domiciliada Rua Antônio Soares Lara, 132, casa 04, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francenildo Freire e de Monica Nobuco Arimura Freire.

RENATO MENEZES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/023.FLS.017-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quin-
ze de julho de mil novecentos e oitenta e nove (15/07/1989), residente e domiciliado 
Rua Sinésio Henrique Pedreira, 183, Parque Marabá, Taboão da Serra, neste Estado, 
Taboão da Serra, SP, filho de Maria Aparecida Menezes. ANA PAULA DE LIMA, es-
tado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Araripe, Estado do Ceará 
(CN:LV.A/010.FLS.042-1º OFÍCIO DE ARARIPE/CE), Araripe, CE no dia primeiro de 
outubro de mil novecentos e oitenta e seis (01/10/1986), residente e domiciliada Rua 
Manuel Jorge Correa, 105, casa 03, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Vicente José de Lima e de Francisca da Silva Lima.

DERNILDO BATISTA DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão faxineiro, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/228.FLS.149V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e cinco (15/03/1995), residente 
e domiciliado Avenida Inajá Guaçu, 524, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Dernildo Batista da Silva e de Josefa Maria da Silva Marcondes. BARBARA 
MARGARETH MENDES BATISTA, estado civil solteira, profissão jornalista, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/329.FLS.157 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e oito (21/11/1998), residente e 
domiciliada Rua Cecília Iter, 283, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Randal Batista e de Antonieta dos Santos Mendes.

VALDEVINO PROFESSOR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/22.FLS.86V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de março de mil novecentos e setenta e oito (06/03/1978), residente e domiciliado Rua 
Arraial de São Bartolomeu, 595, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Valdomiro Professor dos Santos e de Regina Bizarrinha dos Santos. LUCIONE DA 
SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/132.FLS.118-5º OFÍCIO DE NATAL/RN), Natal, RN 
no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e setenta e três (01/12/1973), residente 
e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 595, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Alves Ferreira e de Maria das Graças Silva Ferreira.

ALEXANDRE JOSÉ TEIXEIRA LEAL, estado civil solteiro, profissão ajudante de moto-
rista, nascido em Brasília, Distrito Federal (CN:LV.A/387.FLS.156-3º-OFÍCIO DE BRA-
SÍLIA/DF), Brasília, DF no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e sete 
(25/05/1997), residente e domiciliado Rua Itrapoá, 44, A, Cidade Ipava, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Divino Antonio Ferreira Leal e de Celina Teixeira Pereira. THAY-
NA RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/387.FLS.253-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de dezembro de dois mil (16/12/2000), residente e domiciliada Rua 
Novo Acon, 20, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Agnaldo Ferreira do Nascimento e de Simone Barboza Rodrigues do Nascimento.

LEANDRO VICTOR LEONCIO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.268 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de abril de mil novecentos e noventa e quatro (17/04/1994), residente e domiciliado 
Rua Inácio Donati, 74, apartamento 22-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lindivaldo Leoncio de Siqueira e de Maria Ivoneide Victor Siqueira. 
JÉSSICA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/169.FLS.025V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e 
um de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (31/12/1983), residente e domiciliada Rua 
Inácio Donati, 74, apartamento 22-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Clovis Silveira dos Santos e de Maura Solange da Silva.

ANDERSON DA SILVA BRAGA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.211-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e um 
(23/01/1981), residente e domiciliado Rua Aroeira do Campo, 82, bloco B, apartamento 
211, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ildeo-
nis de Souza Braga e de Leni da Silva. AMANDA APARECIDA PAULA LIMA, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida no Subdistrito Vila Prudente, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois (16/08/1982), residente e domiciliada Rua Aroeira do Campo, 82, bloco B, aparta-
mento 211, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Aparecido Paula Lima e de Zulema Delacorte Moreira Paula Lima.

FELIPE REIS AMORIM DIAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
farmácia, nascido no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/180.FLS.112-JA-
BAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (29/12/1988), residente e domiciliado Rua Iná, 136, casa 05, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sergio Dias de Souza e de Eliane Reis Amorim Dias de Souza. 
FRANCISCA LUCIANA PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/002.FLS.114V-LA-
GOA DE VELHOS/RN), Bom Jesus, RN no dia vinte e nove de junho de mil novecentos 
e oitenta e seis (29/06/1986), residente e domiciliada Rua Iná, 136, casa 05, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo Pereira e de Francisca Jerimias Pereira.

VINÍCIUS BARBOSA DE OLIVEIRA NOVO, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/159.FLS.222-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e 
quatro (29/03/1994), residente e domiciliado Rua Biri, 398, casa 03, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Rogério de Oliveira Novo e de 
Ivaneide Barbosa de Oliveira Novo. DAIANE BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida no Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/253.FLS.042V LAPA/
SP), São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e noventa e três (03/05/1993), 
residente e domiciliada Rua Biri, 398, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Barbosa da Silva e de Eva Ciriaco da Silva.

JOSÉ BATISTA VIANA FILHO, estado civil divorciado, profissão representante comer-
cial, nascido em Piritiba, Estado da Bahia, Piritiba, BA no dia vinte e cinco de março de 
mil novecentos e setenta e nove (25/03/1979), residente e domiciliado Rua Tomé Álva-
res de Castro, 98, bloco F, apartamento 12, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Batista Viana Neto e de Marilurdes Almeida Guimarães Viana. TA-
TIANA CARDOSO GUIMARÃES, estado civil divorciada, profissão gerente comercial, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos 
e oitenta (04/07/1980), residente e domiciliada Rua Tomé Álvares de Castro, 98, bloco 
F, apartamento 12, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Coriolano 
Almeida Guimarães e de Maria Estela Cardoso Guimarães.

LUCAS ROCHA MEIRA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão analista de negó-
cios, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/279.FLS.079-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e sete (02/06/1997), residente e 
domiciliado Rua Serra de São Domingos, 1602, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de William Pereira de Andrade e de Celma Rocha Meira de Andrade. 
PAMELA SILVA CORREIA DE LACERDA, estado civil solteira, profissão autônoma, nas-
cida neste Distrito (CN:LV.A/301.FLS.140-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (12/02/1998), residente e domiciliada Rua 
Serra do Ouro Branco, 42, casa 04, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Samuel Correia de Lacerda e de Sandra Maria da Silva Correia de Lacerda.

WILLIAM SANCHES LUIZ, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido em Santo An-
dré, neste Estado (CN:LV.A/124.FLS.138-VILA FORMOSA/SP), Santo André, SP no dia vin-
te e um de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (21/01/1996), residente e domiciliado 
Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 240, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Adriano Luiz e de Elizabeth Regina Sanches. KELLY EDUAR-
DA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/317.
FLS.240-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e noventa 
e oito (03/06/1998), residente e domiciliada Rua do Cloro, 18, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Iranildo Barros da Silva e de Jacinta Aparecida da Silva.

THAIRO RAMON DA SILVA RIPARDO, estado civil solteiro, profissão lavador, nascido 
em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/111.FLS.054V-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia dezoito 
de maio de mil novecentos e noventa e quatro (18/05/1994), residente e domiciliado Rua 
Iososuke Okaue, 748, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista 
Ripardo e de Rozalia Cavalcante da Silva. AURICÉLIA CARVALHO SANTOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de cozinha, nascida em Sítio do Quinto, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/008.FLS.238-SÍTIO DO QUINTO/BA), Sítio do Quinto, BA no dia vinte e seis 
de março de mil novecentos e noventa e três (26/03/1993), residente e domiciliada Rua 
Adelaide Luiza de Molina, 43, casa 02, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Salustiano de Jesus Santos e de Gidalva Carvalho Santos.

MURILO AUGUSTO NUNES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/247.FLS.002-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de abril de mil novecentos e noventa e seis (17/04/1996), residente e do-
miciliado Travessa Gildásio Barbosa Almeida, 69, casa 02, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Pereira e de Silvana Nunes de 
Oliveira Pereira. TAILANI SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão au-
tônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/320.FLS.087-BUTANTÃ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de dois mil (28/04/2000), residente e domiciliada 
Travessa Gildásio Barbosa Almeida, 69, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Giovani Fraga de Oliveira e de Lenita de Oliveira Souza.

FLAVIO DINIZ DE MOURA, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/131.FLS.133V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezeno-
ve de agosto de mil novecentos e noventa (19/08/1990), residente e domiciliado Rua 
Sestílio Melani, 28, A, casa 06, Conjunto Habitacional A. E. Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Diniz de Moura. LINDIZAINY RAIANY PEREIRA 
MARQUES, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/193.FLS.128V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e noventa e três (27/09/1993), residente e domiciliada Rua 
Sestílio Melani, 28, A, casa 06, Conjunto Habitacional A. E. Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Lino Souza Marques e de Sueli Pereira de Lima.

WILLIAM SILVERIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nasci-
do em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/237.FLS.011-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(04/01/1988), residente e domiciliado Rua Sargento Pedro dos Santos, 277, Jardim Ita-
pemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Samuel Silverio dos Santos e de Eunilde 
Silverio dos Santos. CATARINE MENDONÇA DE SOUZA, estado civil divorciada, pro-
fissão promotora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e oitenta e oito (16/11/1988), residente e domiciliada Rua 
Sargento Pedro dos Santos, 277, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Leosvaldo Seraphim de Souza e de Maria Inez Mendonça de Souza.

YGOR DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/281.FLS.97-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (12/06/1997), residente e domiciliado Rua 
Virgínia Ferni, 1411, bloco 09, apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Odilio Tonzar de Lima e de Maria Aparecida da Silva. MAYANE CORREIA FREIRE, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em Buíque, Estado de Per-
nambuco (CN:LV.A/024.FLS.195V-1º DISTRITO DE BUÍQUE/PE), Buíque, PE no dia 
seis de março de mil novecentos e noventa e oito (06/03/1998), residente e domiciliada 
Rua Benedito Gianelli, 21, casa 03, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Adeildo de Andrade Freire e de Margarida Maria Correia Freire.

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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O desafio de clientes 
e empresas com a 

digitalização, inovação 
e pandemia

Novas ideias 
associadas à intensa 
digitalização 
permitiram agilidade 
de adaptação

Digitalização e inovação. 
Certamente estas foram pa-
lavras de ordem para grande 
parte das companhias que 
precisaram se manter pro-
dutivas e sustentáveis num 
ano de pandemia. Este foi, 
sem dúvida, um ano atípico 
e extremamente desafiador, 
reforçando a importância do 
aprendizado constante e a fle-
xibilidade para se reinventar 
e adotar novos caminhos.

A realidade não foi diferen-
te para a indústria química, 
que é a base da cadeia na 
maior parte dos setores 
produtivos. Como manter 
a conexão e proximidade 
com os clientes, entender 
suas dores e necessidades, 
sermos parceiros efetivos 
para colaborar com o sucesso 
dessas empresas e superar 
os desafios econômicos tra-
zidos ou intensificados pela 
pandemia? 

Sobretudo neste ano, novas 
ideias associadas à intensa 
digitalização permitiram 
agilidade de adaptação para 
manter o cliente no centro 
de tudo o que fazemos e 
criar novas oportunidades. 
Faço parte de uma indústria 
química que tem atuação 
global, e a equipe da América 
do Sul conseguiu alcançar 
em destaque e relevância ao 
mostrar agilidade e capacida-
de de inovação na proposta 
de soluções que impactaram 
positivamente nos nossos 
negócios e nos diferenciaram 
no mercado. 

Entre diversas iniciativas 
propostas, um ótimo exemplo 

foi a realização da Virtual X, 
uma feira de negócios rea-
lizada em ambiente digital, 
com navegação em 3D como 
em uma feira presencial, 
apresentando soluções e 
novas possibilidades para 11 
segmentos industriais dife-
rentes – de indústria automo-
tiva, passando por cuidados 
pessoais, mineração, Agro e 
construção. 

Em tempo recorde, foram 
50 dias do planejamento à 
implementação do evento, 
apresentamos 30 webinars 
com especialistas, inclusive 
do exterior, além de mais de 
100 conteúdos técnicos, com 
possibilidade de download. 
No total, alcançamos mais 
de 2.700 visitantes, não só 
do Brasil, como também da 
América do Sul, Estados 
Unidos e países da Europa.

A vantagem do evento 
digital vai além: o conteúdo 
se torna perene, ampliando 
a possibilidade de acesso 
depois da data do evento, já 
que as palestras estão hospe-
dadas no site do onono plus. 
Também permite a democra-
tização do acesso às informa-
ções por parceiros, clientes e 
outros interessados. 

Se cada vez mais as com-
panhias conseguirem alinhar 
suas expertises à inovação, 
as demandas serão atendidas 
com muito mais assertivida-
de, permitido nos antecipar 
às necessidades que esse 
mundo em constante trans-
formação nos impõe. 

Por isso é importante ques-
tionar se você está atento a 
esse movimento e se está pre-
parado para essa mudança 
que teve data para começar, 
mas ainda não sabemos quan-
do vai e se vai parar. 

(*) - É gerente sênior de Customer 
Engagement & Insights da BASF para 

a América do Sul.

Patricia Cavalheri (*)

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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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: OSWALDO HUACHO ALVA, estado civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em Huanuco, Peru, no dia (14/03/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Hector Hipolito Huacho Bartolo e de Sonia Carmen Alva Cayco. 
A pretendente: RAISSA DE SENA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/04/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Railson Pires de Oliveira e de Ivonete Francisca de 
Sena Oliveira.

O pretendente: ARMANDO AUGUSTO RAMALHO, estado civil solteiro, profissão , nas-
cido em Carapicuíba, SP, no dia (26/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maria das Neves Ramalho. A pretendente: GILDETE ALMEIDA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo Antonio do Jacinto, 
MG, no dia (17/03/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Arquimedos Matias dos Santos e de Flordenice Almeida dos Santos.

O pretendente: VANILDO GONÇALVES DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em Condado do Norte, MG, no dia (03/06/1948), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Gonçalves de Souza e de 
Maria Francisca Magalhães. A pretendente: ELIZABETE BATISTA SANTOS, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em Carai, MG, no dia (27/03/1960), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Custodio Vieira dos Santos e de Rita 
Batista de Souza.

O pretendente: ÉMERSON DA SILVA AGUIAR, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1991), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Floraildes da Silva Aguiar. A pretendente: BEATRIZ RIBAS 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de comércio, nascida em Arujá, SP, no 
dia (29/05/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens 
da Silva e de Silvia Aparecida Ribas.

O pretendente: OSILVIO TIANO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão contador, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Osilvio Tiano e de Aparecida Santana Tiano. O pretendente: CESAR 
SAMPAIO DESIDERIO, estado civil solteiro, profissão policial militar, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (12/03/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho 
de Jose Sampaio Desiderio e de Osvanilde Aparecida Desiderio.

O pretendente: SILAS FRANCISCO MAGALHÃES, estado civil viúvo, profissão aposenta-
do, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Monteiro Magalhães e de Felisbella Francisca Magalhães. 
A pretendente: ROSELI BATISTA DE LIMA CHAVES, estado civil viúva, profissão cabe-
leireira, nascida em Monte Santo, BA, no dia (22/11/1971), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Saturnino Ferreira Lima e de Neide Batista dos Santos.

O pretendente: JULIO CESAR SOARES GOMES, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/05/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Quintela Gomes e de Laurice Dias Soares Gomes. A pre-
tendente: SUELEN TALYTA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia (05/05/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Severino da Silva e de Floris-
vania Lima de Oliveira.

O pretendente: WESLEY SOARES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão meta-
lúrgico, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (08/11/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Rodrigues de Souza e de Silvana Soares de 
Souza. A pretendente: TAMIRES LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de almoxarifado, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/10/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jacques José da Silva e de Rosemeire Lima da Silva.

O pretendente: JUAN ALVES OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
copeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Natal Oliveira da Silva e de Claudia Alves da Silva. A pre-
tendente: FERNANDA OLIVEIRA BOMFIM, estado civil divorciada, profissão atendente, 
nascida em Suzano, SP, no dia (22/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nilson Barbosa Bomfim e de Alaide Rosa de Oliveira.

O pretendente: MARCELO ALVES VILARINO, estado civil viúvo, profissão técnico em 
eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/11/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Vilmar Rodrigues Vilarino e de Valdete Alves Vilarino. A pre-
tendente: ELIANE CRISTINA DE SOUZA DINIZ, estado civil divorciada, profissão dama 
de companhia, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/11/1972), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Soares Diniz e de Eunice Maria de Souza.

O pretendente: ROMULO MARTINS CERQUEIRA, estado civil solteiro, profissão en-
fermeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Santos Cerqueira e de Amelia Martins Cerqueira. 
A pretendente: EDMEIRE SILVA MATOS, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Arujá, SP, no dia (09/04/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Zigomar Oliveira Matos e de Maria do Carmo Silva Matos.

O pretendente: LUAN ANACLETO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Gomes da Costa e de Neide Aparecida Anacleto da Costa. 
A pretendente: AMANDA FRAGOSO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativo, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (07/04/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Silva dos Santos 
e de Maria Zilda Fragoso dos Santos.

O pretendente: SILAS IZIDIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Deogracio Semeão da Silva e de Maria Argemira 
da Silva. A pretendente: TATIANA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operador de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/1985), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga Ferreira da Silva e de 
Alda Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: EUDES SANTOS BORGES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Itabuna, BA, no dia (07/12/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Tomaz Borges e de Alaide Ventura Santos. A pretendente: ANDREIA 
APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Mogi das 
Cruzes, SP, no dia (27/01/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Benedito dos Santos e de Etelvina Valentim dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS VICTOR DOS SANTOS BRITES, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Francisco Brites e de Katia de Souza Lopes dos 
Santos. A pretendente: INGRID DA SILVA NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Alfredo Nogueira e de Sara Gonzaga da Silva.

O pretendente: FRANCISCO EUGÊNIO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de transporte, nascido em Piripiri, PI, no dia (17/04/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Simão Candido da Silva Neto e de Iva Alves da 
Silva. A pretendente: ANDREZA CARDOZO LOPES, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Viana Lopes e de Aline Cardozo Lopes.

O pretendente: CARLOS ROBERTO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Barão de Monte Alto, MG, no dia (19/06/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Vitorino Rodrigues e de Amélia Maria 
Lúcia Rodrigues. A pretendente: CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divor-
ciada, profissão modelista, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/1963), residente e 
domiciliada no Jardim São Luís, São Paulo, SP, filha de Mario dos Santos e de Elizabeth 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: MARCIEL SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão açou-
gueiro, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (25/02/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Ferreira dos Santos e de Marcia Silva 
dos Santos. A pretendente: RUTE DE SOUZA GOMES, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Osasco, SP, no dia (15/04/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdivio Gomes da Silva e de Gidalva Santos Souza.

O pretendente: TIAGO LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profissão frentista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ozeli da Silva. A pretendente: AMANDA MIRANDA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão conferente, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/06/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aloisio dos Santos e de 
Maria Ester Miranda dos Santos.

O pretendente: FERNANDO MELONE DE AGUIAR, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (11/02/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Donisete Ribeiro de Aguiar e de Isabel Melone de Aguiar. 
A pretendente: CAROLINA MARQUES DAS NEVES CARBONE, estado civil divorciada, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Carbone e de Rosangela 
Marques das Neves Carbone.

O pretendente: DONIZETTI DOS REIS JUNIOR, estado civil divorciado, profissão técnico 
de eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Donizetti dos Reis e de Maria José da Silva Reis. 
A pretendente: EDMUNDA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão artesã, 
nascida em Monte Santo, BA, no dia (31/01/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Lopes dos Santos e de Maria Lúcia de Jesus Silva.

O pretendente: ADRIANO DOS SANTOS SOARES, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonia dos Santos Soares. A pretendente: DAIANA 
FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (02/11/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Daniel Ferreira da Silva e de Maria Aparecida Ferreira da Silva.

O pretendente: EVALDO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
padeiro, nascido em Aliança, PE, no dia (27/05/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson José da Silva e de Marlene Dionisio Ferreira. A 
pretendente: MONARA ALVES PACHECO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Iracema, CE, no dia (26/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sebastião Alves de Lima e de Maria do Carmo Pacheco Alves.

O pretendente: JANAILSON MIRANDA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em Poção de Pedras, MA, no dia (30/12/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Gomes de Araújo e de Rita Eufrazino de 
Miranda. A pretendente: DAYANE GUIMARÃES ALVES, estado civil solteira, profissão 
representante de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Hamilton Serafim Alves e de Rosimar 
da Silva Guimarães Alves.

O pretendente: MOACIR FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão ele-
tricista, nascido em Canoeiros, MG, no dia (15/04/1959), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Ferreira Soares e de Faustina Gabriela da Silva. 
A pretendente: ROSANGELA RODRIGUES LEAL, estado civil divorciada, profissão au-
xiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1970), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Souza Leal e de Raquel Rodrigues Leal.

O pretendente: RAFAEL SILVA GOULART BARBOSA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rene Goulart Barbosa e de Ivani Silva 
Santos Barbosa. A pretendente: MAYARA MELO DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão técnica em nutrição, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Pereira da Silva e de Maria 
das Dores Costa de Melo.

O pretendente: JONATÃ SIDNEI SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido em Salvador, BA, no dia (16/01/1989), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Levi Carmo da Silva e de Sulamita Souza 
da Silva. A pretendente: ISABELA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em Suzano, SP, no dia (27/05/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Afonso Miranda dos Santos Filho e 
de Luciana da Silva.

O pretendente: TIAGO PEREIRA DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão fotógrafo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos Farias e de Maria Gorette Pereira Farias. A 
pretendente: ARIANE BATISTA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Batista Oliveira e de Cassiete Batista Oliveira.

O pretendente: MARCUS VINICIUS RODRIGUES IDALINO, estado civil solteiro, profissão 
inspetor de qualidade, nascido em Poá, SP, no dia (04/02/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Rinaldo Basto Idalino e de Ivany Rodrigues 
Pereira. A pretendente: JANAINA DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/12/1986), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Ferreira e de 
Teresinha de Jesus Coelho dos Santos.

O pretendente: ANDRE MIGRI DA CUNHA, estado civil divorciado, profissão cortador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Pereira da Cunha e de Lucia Migri da Cunha. A pretendente: 
JULIANA PAIXÃO DO NASCIMENTO SIRIO, estado civil divorciada, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Nilson do Nascimento e de Izabel Valdelice do Nascimento.

O pretendente: JORGE FERREIRA SANTOS, estado civil divorciado, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, no dia (18/04/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Delcilio Ferreira Santos e de Jandira Pereira dos Santos. A pretendente: 
ROSANGELA BELLI, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/02/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mauro Belli e de Luiza Bertolotti Belli.

O pretendente: DIEGO RAFAEL SANTOS GOMES, estado civil solteiro, profissão 
manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ezequiel da Cruz Gomes e de Patricia França dos 
Santos. A pretendente: SHAYENNE OLIVEIRA COSTA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Encruzilhada, BA, no dia (05/10/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Adamo Damacena Costa e de Eloisa Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: VITOR SANTOS VERONA, estado civil solteiro, profissão eletricista 
pleno, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Verona e de Ana Claudia Santos da Silva 
Verona. A pretendente: KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de cabeleireira, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (01/08/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jilvan de Oliveira e de 
Maria Ines Fernandes.

O pretendente: WELLINGTON FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em Santo André, SP, no dia (08/12/1978), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Veralucia Ferreira do Nascimento. A 
pretendente: IANE MENDES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo 
Antonio do Jacinto, MG, no dia (15/06/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Raimundo José Mendes e de Maria Nilda Mendes.

O pretendente: GABRIEL ALVES NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão frentista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carmerino Santos Nascimento e de Maria Nita Alves Nascimento. A 
pretendente: THAINA ANDRADE SILVA, estado civil solteira, profissão assistente admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/11/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Davi Arcanjo da Silva e de Maria Marta Silva Andrade.

O pretendente: DIEGO CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão encana-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Serafim dos Santos e de Cleusa Aparecida dos Santos 
Cardoso. A pretendente: LARISSA LOPES DOS REIS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/10/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Lopes dos Reis e de Maria Lucia Rocha Lopes.

O pretendente: JULIO DOS SANTOS MARQUES, estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez Silva Marques e de Gildete dos Santos Marques. 
A pretendente: ALEZÂNDRA FERREIRA SANTANA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Botuporã, BA, no dia (30/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Vital Santana e de Creuza Francisca Ferreira Santana.

O pretendente: LOURIVAL APARECIDO SANTANA, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Laureano Amorim Santana e de Terezinha dos Santos. A 
pretendente: PRISCILA BARBOSA RODRIGUES BUENO, estado civil solteira, profissão 
nutricionista, nascida em Santo André, SP, no dia (15/06/1977), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vagner Rodrigues Bueno e de Maria do Carmo 
Barbosa Bueno.

O pretendente: WILLIAN SILVA SANTIAGO, estado civil solteiro, profissão garçom, nas-
cido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (29/03/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Raimundo de Araujo Santiago e de Claudia Lopes da Silva. A 
pretendente: DENISE BATISTA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Camaçari, BA, no dia (17/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Denis de Oliveira Santos e de Rosenilde dos Santos Batista.

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: EDSON RICARDO DE OLIVEIRA SANTANA, de nacionaliade brasileira, 
profissão vigilante, estado civil divorciado, nascido em Ipirá - BA, no dia (24/02/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edmilson Pinto de 
Santana e de Helenita de Oliveira Santana. A pretendente: RAIMUNDA GOMES FA-
RIAS, de nacionalidade brasileira, profissão doméstica, estado civil solteira, nascida em 
Tamboril - CE, no dia (04/02/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
SP, filha de Antonio Lima Farias e dé Raimunda Gomes Farias.

O pretendente: ROBINSON JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão diretor comercial, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(18/07/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Mar-
tins dos Santos e de Ofélia Toledo Corrêa dos Santos. A pretendente: MARIA FERNANDA 
GOMES TREVISAN PIRES, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado 
civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/05/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hermenegildo Trevisan e de Sonia Gomes Trevisan.

O pretendente: JACKSON FIDELISON GUEDES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profissão motorista, estado civil divorciado, nascido em Caetité - BA, no dia (21/09/1988) 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Junqueira de 
Souza e de Marili Souza Guedes Junqueira. A pretendente: GLAÚCIA MARIA NASCI-
MENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, 
nascida em Camalaú - PB, no dia (09/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de José Geraldo do Nascimento e de Maria da Paz da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO SILVA PENZE, de nacionalidade brasileira, profissão 
construtor, estado civil divorciado, nascido em Dourados - MS, no dia (22/01/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Dias Penze e 
de Oracina Pereira da Silva. A pretendente: ESTHEFANI MAGALHÃES ASCHAR, de 
nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (05/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, 
filha de João Eduardo Aschar e de Edileide Magalhães Aschar.

O pretendente: MARCELO SILVA LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico em manutenção, estado civil solteiro, nascido em Ibicaraí - BA, no dia (07/12/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vivaldo Simões Lourenço 
e de Tereza Pinheiro da Silva. A pretendente: SILEI CONTELLI DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, profissão professora, estado civil divorciada, nascida em Garça - SP, 
no dia (04/05/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Lourival Manoel da Silva e de Conceição Contelli da Silva.

O pretendente: LUCAS FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
masseiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/10/1995), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eurilio Ferreira de Souza e de 
Terezinha Jesus de Souza. A pretendente: BARBARA BARBOZA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (13/10/1992) residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Reginaldo Jose da Silva e de Ivone Barboza.

O pretendente: VALDENIR GOMES DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em Currais Novos - RN, no dia (09/03/1982), resi-
dente e domiciliado neste Sutidistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Gomes de Medeiros e 
de Doloroza Dolores de Medeiros. A pretendente: MARIA LUCINETE DA SILVA FELIPE, 
de nacionalidade brasileira, profissão do lar,estado civil solteira, nascida em Lagoa Nova 
- RN, no dia (05/11/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Felipe Neto e de Marta Maria da Silva.

O pretendente: CASSIO MONIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão moto-
rista, estado civil divorciado, nascido em Caieiras - SP, no dia (18/10/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marino Moniz da Silva e de Maria 
Gonçalves Silva. A pretendente: TACIANE CABRAL DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profissão analista financeiro, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (14/02/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Everaldo Ferreira de Souza e de Maria Auxiliadora Cabral de Souza.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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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: CLAUDIO DOS ANJOS GONÇALVES, profissão: representante comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Borges Gonçalves e de Tere-
zinha dos Anjos Gonçalves. A pretendente: EDLAINE FONSECA DA SILVA, profissão: 
demonstradora de produtos, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, da-
ta-nascimento: 08/02/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos 
Roberto Fonseca da Silva e de Josefina Maria dos Santos Fonseca da Silva.

O pretendente: DANILO SPINOLA PALMEIRA DOS SANTOS, profissão: manobrista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo Palmeira dos Santos Junior e de 
Silvia Spinola Palmeira dos Santos. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA CORDEIRO, 
profissão: op. de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/06/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre 
Neves Cordeiro e de Maria Jeane Ferreira da Silva.

O pretendente: EDUARDO JOSE DOS SANTOS, profissão: metalúrgico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/11/1976, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Manoel dos Santos e de Laurentina da Silva 
Monteiro. A pretendente: MARENI PINHEIRO DOS SANTOS, profissão: enfermeira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Itagimirim, BA, data-nascimento: 08/07/1966, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adeny Pinheiro Souza e de Maria de 
Oliveira de Souza.

O pretendente: ROBSON MASCENA DA ROCHA, profissão: vigilante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Glória de Goitá, PE, data-nascimento: 15/04/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Moisés dos Reis Rocha e de Creuza de Mas-
cena da Rocha. A pretendente: ROSILENE FERREIRA DE SOUSA, profissão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 
15/04/1969, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilberto José de Sousa 
e de Maria Luzinete de Sousa.

O pretendente: GREGORY MICHAEL O´BRIEN, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: North York - Canadá, data-nascimento: 20/02/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Patrick Adriam O´Brien e de Joann Caroline 
Stone. A pretendente: MARIÂNGELA RIBEIRO NUNES, profissão: analista financeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vitor Ribeiro Nunes e de Maria Inês 
Guerreiro Nunes.

O pretendente: MANOEL MICHAEL NUNES BARRETO, profissão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/03/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Nunes Barreto e de Evani Oliveira dos 
Santos. A pretendente: RAFAELA PEREIRA MENDES, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Peixe-Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimen-
to: 25/08/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilson Mendes da 
Silva e de Luiza Maria de Jesus Pereira Mendes.

O pretendente: ALUISIO GOMES DE ALCANTARA, profissão: tec. em eletrônica, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1984, residente 
e domiciliado em, filho de Jonas Barbosa de Alcantara e de Elenisia Gomes Vieira de 
Alcantara. A pretendente: MAIARA MORAIS GOBIRA, profissão: tec. em enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Brumado, BA, data-nascimento: 02/03/1991, residen-
te e domiciliada em BRUMADO, BA, filha de Alberto Gobira Silva e de Neide Morais 
Gobira.

O pretendente: ARISMARIO SABINO DA SILVA, profissão: encanador, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 28/06/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Bonifacio Pereira da Silva e de Maria Sabina 
de Souza. A pretendente: MARIA BERNADETE DE SOUZA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 17/05/1963, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Vicente de Souza e de Maria 
Rosa de Magalhães Souza.

O pretendente: JOSÉ ADOLFO DE OLIVEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Arapiraca-Reg.em Craibas, AL, data-nascimento: 30/11/1969, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adolfo Jose de Oliveira e de Maria Alves 
dos Santos. A pretendente: MARIA DE LOURDES ALVES DE CASTRO, profissão: bi-
lheteira, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 04/02/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Alves de Castro e de Maria 
Aparecida da Costa Castro.

O pretendente: PETERSON KAIWAN DA SILVA LUIZ, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Batista Luiz Filho e de Roseli Ferreira da 
Silva. A pretendente: THAIS GONÇALVES DE SOUZA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Francisco de Souza Filho e de Ana Paula 
Gonçalves de Souza.

O pretendente: JUSSELINO DE ARAUJO DOURADO, profissão: aposentado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Novo Derr-Barra da Estiva, BA, data-nascimento: 
21/03/1959, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ferreira Dourado e 
de Almerinda de Araujo Dourado. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA NEVES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Parnaíba, PI, data-nascimento: 17/10/1958, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Abdias Neves e de Clarisse Ferreira 
Véras.

O pretendente: DOUGLAS FERRETTI, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1973, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Euclides Ferretti e de Nadir Maria Ferretti. A pretendente: LUCIENE 
SILVEIRA DOS SANTOS, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Amador Loureiro dos Santos e de Maria de Lourdes Rosa da Silveira Santos.

O pretendente: TELMO DOS SANTOS FERREIRA, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 22/09/1981, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Vicente Ferreira e de Anerides Menezes dos 
Santos Ferreira. A pretendente: EDILMA DANTAS DE LACERDA, profissão: opera-
dora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: Coremas, PB, data-nascimento: 
09/10/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edivaldo Dantas da Silva 
e de Lúcia Maria Lacerda Dantas.

O pretendente: JACKSON ALMEIDA NOVAES, profissão: técnico de manutenção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Braz Novaes e de Maria Lucia da Costa 
Almeida Novaes. A pretendente: FRANCIELE DE SOUZA CAMPOS, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Aparecido Campos e de 
Maria Elena Oliveira de Souza Campos.

O pretendente: WAGNER GIRCIS DA SILVA, profissão: enfestador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Valdemir Ferreira da Silva e de Adriana Gircis. A pretendente: KA-
RINA MAGALHAES SANTOS DA SILVA, profissão: assistente de RH, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Nelson Antonio da Silva e de Maria Aparecida dos Santos Silva.

O pretendente: HIGINO LEMES DA SILVA, profissão: corretor de seguros, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1960, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Renato Lemes da Silva e de Emilia Ferreira da Silva. A 
pretendente: MARA REGINA VELHO, profissão: assistente de vendas, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Valdeci Sidnei Velho e de Dirce Aparecdia Germano Velho.

O pretendente: VALDEMIR FERREIRA DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1968, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira da Silva e de Helenita de Souza Silva. 
A pretendente: ADRIANA GIRCIS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Alfredo Gircis e de Elôide de Oliveira Gircis.

O pretendente: MANOEL DOS RAMOS DO NASCIMENTO, profissão: op.de cai-
xa, estado civil: solteiro, naturalidade: São José de Piranhas, PB, data-nascimento: 
20/01/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio José do Nasci-
mento e de Maria dos Ramos Nascimento. A pretendente: TAMIRES ALVES DA SILVA, 
profissão: técnica adminsitrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 01/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Anderson 
Alves da Silva e de Simone Ferreira da Silva.

O pretendente: VITOR HUGO DE LIMA PERRICCI, profissão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1991, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Vitor Perricci e de Lidinalva Nunes de Lima Per-
ricci. A pretendente: JÉSSICA TAÍSE DOS SANTOS SILVA, profissão: promotora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Indios, AL, data-nascimento: 
11/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Severino da Silva 
e de Geilza Lopes dos Santos Silva.

O pretendente: ANTONIO SANTOS DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 05/04/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Fernandes dos Santos e 
de Mariana Melo da Silva. A pretendente: ANTÔNIA EDIANE RODRIGUES, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Bragança, PA, data-nascimento: 
22/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Aureliano Rodri-
gues e de Maria de Lourdes Rodrigues.

O pretendente: DOUGLAS COTRIM TREMURA, profissão: comprador, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Celso Alves Tremura e de Maria Aparecida Tremura. A 
pretendente: TAIZE SEVERA GOMES, profissão: técnica esteticista, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/04/1988, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Reginaldo Severino Gomes e de Edivane Severa Gomes.

O pretendente: FÁBIO DE MACEDO PAULA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/12/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Sidney Brito de Souza Paula e de Maria Luzinete Rodrigues de 
Macedo Paula. A pretendente: LETICIA FRAZÃO FILGUEIRAS, profissão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1996, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Leacir Gonçalves Filgueiras e de Sidneia 
Tenorio Frazão Gonçalves Filgueiras.

O pretendente: LEONARDO DE MACEDO, profissão: técnico em eletrônica, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1986, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Everaldo Antonio de Macedo e de Cicera Maria da Silva. A 
pretendente: FERNANDA HONORATO ESPINA, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/02/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Aparecido Lourenço Espina e de Zilda Aquino Honorato Espina.

O pretendente: LUCAS SAKAI RAMOS, profissão: assistente de coordenação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio dos Santos Ramos Neto e de Lilian 
Sakai Ramos. A pretendente: REBECA FERREIRA DOS SANTOS ZAMBRETTI, pro-
fissão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rui Marcos Zambretti e 
de Vera Lucia Ferreira dos Santos Zambretti.

O pretendente: GUSTAVO NOGUEIRA ARAUJO, profissão: operador de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1997, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Martins de Araujo e de Maria 
Eleuda Nogueira Mendonça Martins. A pretendente: BIANCA DE FRANÇA GALVÃO 
MISSIAS, profissão: analista de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/01/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Oscar Rodrigues Missias e de Vera Lucia Vicente de França.

O pretendente: URUBATAN DE DEUS LISBOA SANTIAGO, profissão: funileiro, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 08/04/1968, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Walter Maciano Santiago e de Aldenora Lisboa Santiago. 
A pretendente: CIBELE REGINA SANT´ANNA SILVA, profissão: analista de cálculo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1983, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Gilson Francisco Silva e de Selma Regina Silva Sant´Anna.

O pretendente: BRUNO WILSON MACHADO, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Eduardo Wilson Machado e de Laís Cristina de Souza Ma-
chado. A pretendente: GECILENE FREITAS DANTAS, de nacionalidade brasileira, 
analista de PCP Pleno, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1985), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Freitas Dantas e de 
Maria Luciene Dantas.

O pretendente: FRANCISCO CANDIDO CARDOSO NETO, de nacionalidade brasileira, 
tradutor, solteiro, nascido em Aracaju, SE, no dia (23/05/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Maria Ignacia de Jesus. A pretendente: ANDRÉA LÚCIA 
CORONADO DORCE, de nacionalidade brasileira, tradutora, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (20/12/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Dorce Netto e de Valquiria Abrão Coronado Dorce.

O pretendente: JOSE ROBERTO PARISI, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil/
aposentado, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1938), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Parisi e de Nicoleta Aversa Parisi. A preten-
dente: LINA DE PAOLI, de nacionalidade brasileira, secretária/aposentada, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1939), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Miguel Idio de Paoli e de Paschoa Laurino de Paoli.

O pretendente: PAULO CÉLIO MENDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, eletrecista, solteiro, nascido em Limoeiro do Norte, CE, no dia (28/11/1963), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jeová Oliveira Lima e de Maria 
Mendes de Oliveira. A pretendente: LENILDA MARIA DOS REIS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida em Passos, MG, no dia (27/09/1958), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Genebaldo Francisco Luiz e de Virginia 
Maria de Jesus.

O pretendente: PAULO ANDRES ERBEN CASTRO, de nacionalidade brasileira, estu-
dante, solteiro, nascido em Governador Valadares, MG, no dia (23/06/1992), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cornelio Caldeira de Castro e de Emma Erben 
de Castro. A pretendente: PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, estudante, divorciada, nascida em Vitória, ES, no dia (06/03/1989), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de André Rocha dos Santos e de Gleite Nascimento 
dos Santos.

O pretendente: ANTONIO SANDES SANTANA NETO, de nacionalidade brasileira, me-
cânico, solteiro, nascido em Brasília, DF, no dia (26/02/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Fernando Antonio Sandes Carvalho e de Noelita da Silva Sandes. 
A pretendente: WERYKA MORGANE TORRES QUINTELA CAVALCANTE, de nacio-
nalidade brasileira, coordenadora, solteira, nascida em Anadia, AL, no dia (05/04/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eudes José Quintela Cavalcante e 
de Valdiney da Silva Torres.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MARCIA REGINA DE CAMPOS, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1972, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Joel de Campos e de Nanci de Melo Campos. A 
pretendente: LÍDIA REZENDE DE LIMA, profissão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Heriberto Rezende de Lima e de Maria 
Aparecida de Lima.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, profissão: monitor de qualidade, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1995, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Pereira dos Santos e de Ivanilda 
Borges da Silva. A pretendente: LESLEY SANTOS FERREIRA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1998, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio de Souza Ferreira e de Luiza 
Aparecida dos Santos.

O pretendente: CAIQUE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, profissão: mecânico 
de manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/01/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Tito Rodrigues da 
Silva e de Elisabete dos Santos Silva. A pretendente: VANIA APARECIDA VINCI, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Walkiria Vinci.

O pretendente: WILIAN TORRIS MACEDO, profissão: comerciante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Castrighini Macedo e de Simone Aparecida Torris 
Macedo. A pretendente: SUELLEN CRISTINA BARBOSA MESQUITA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Michel Jones Quemel de Mesquita e 
de Antonia Rosangela Barbosa de Sousa.

O pretendente: MARCOS SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, profissão: trata-
dor de água, estado civil: solteiro, naturalidade: Astorga, PR, data-nascimento: 
21/01/1971, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adão Guedes 
da Silva e de Nilza Isabel da Silva. A pretendente: ADRIANA FÁVARO, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/09/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alceu Fávaro e de 
Sonia Maria Domingues Fávaro.

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

Viviane Limongi (*)
 

A suspensão vem em 
boa hora. Chega 
ainda em tempo de 

se pensar na estratégia 
de ensino a ser adotada 
em 2021 pelas famílias de 
pessoas com deficiência. 

Ou, pelo menos, chega 
a tempo de impedir que 
famílias, no afogadilho e 
premidas por pressões 
externas, retirem seus fi-
lhos das escolas regulares. 
Mas, afinal, do que trata 
o Decreto? Ele não nasce 
de forma preconceituosa. 
Criado com boa intenção, 
ele tem o objeto principal 
de fornecer serviços e 
recursos especializados 
à deficiência de cada 
educando. Para isso, pre-
viu a criação de escolas 
especiais destinadas às 
especificidades de cada 
deficiência, sob o argu-
mento de uma política 
inclusiva.

No entanto, o Decreto 
deixou de ratificar o con-
teúdo principiológico da 
Convenção Internacional 

O deficiente também tem direito à educação superior, 
profissional e tecnológica, com as mesmas oportunidades que os 

demais alunos.
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Pessoas com deficiência não podem 
sofrer segregação no sistema educacional
E quase no apagar das luzes de 2020, um ano repleto de inseguranças, que também atingiram a área da educação, o STF decidiu pela suspensão dos efeitos 
do Decreto 10.502 que instituiu nova política nacional de educação especial às pessoas com deficiência

E, nesse ponto, um efetivo 
programa educativo indi-
vidualizado possui muita 
relevância. Vale destacar 
também que, por lei, é 
direito o ensino do sistema 
braile, libras e o uso de 
tecnologia adequada para 
que o estudante possa 
ampliar suas habilidades 
funcionais e participar 
com igualdade. O deficien-
te também tem direito à 
educação superior, profis-
sional e tecnológica, com 
as mesmas oportunidades 
que os demais alunos. 

A inclusão de alunos com 
deficiência é e continuará 
a ser um desafio. No entan-
to, esse desafio não pode 
culminar com limitações 
à matrícula e à estada da 
criança com deficiência 
na escola regular, mesmo 
porque qualquer conduta 
discriminatória é passível 
de punição na esfera cri-
minal. Estes são os valores 
atuais da sociedade. Esse 
é o nosso desafio.

(*) - É mestre e doutoranda em Direito 
Civil e sócia do escritório Limongi 

Sociedade de Advogados.

dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, ao pre-
ver a criação de escolas e 
classes especiais. Isso por-
que a Convenção reitera 
o compromisso de plena 
e efetiva participação e 
inclusão na sociedade, 
bem como o respeito pela 
diferença como parte da 
diversidade humana.

Divisa-se, portanto, que 
o Decreto carrega em si 
preconceito e discrimina-
ção, ao voltar a segregar as 
pessoas com deficiência na 
educação especial, em vez 
de reforçar a necessidade 
de adoção de medidas 
eficazes para a promoção 
de uma sociedade inclusi-
va. Sabe-se que o direito 
reflete os valores de seu 
tempo. Miguel Reale, em 
sua teoria tridimensional 
do direito, já afirmava que 
o fenômeno jurídico deve 
ser compreendido sob três 
aspectos: fato jurídico, va-
lor e norma propriamente 
dita, donde se conclui que 
o fenômeno cultural, os 
valores, possuem funda-

ao respeito à diversidade, 
cooperação, solidariedade 
e motivação.

Uma sociedade justa e 
solidária, como preconi-
zado pela Constituição 
Federal, é formada por 
pessoas que tenham de-
senvolvido também a po-
tencialidade sócio afetiva, 
como dimensão vital do 
ser humano. Estes são 
os valores trazidos com a 
Convenção Internacional 
e a Lei Brasileira de Inclu-
são. Estes são os valores 
da atual concepção social 
da deficiência, sob a égide 
dos direitos humanos. É 
fundamental entender que 
os alunos com deficiência 
não podem e não devem 
sofrer nenhuma segre-
gação, especialmente, no 
sistema educacional. 

A pessoa com deficiência 
tem direito a educação de 
qualidade, em escola re-
gular, com as adaptações 
necessárias para garantir 
um aprendizado em con-
dições de igualdade, pro-
movendo a sua autonomia. 

mental importância na 
análise da norma.

E, na espécie, o valor 
que deve ser atendido pela 
legislação não é a segre-
gação, mas, ao contrário, 
a inclusão. Inclusão esta 
que vem florescendo no 
espectro jurídico e social. 
Inclusão que desabrocha 
junto com o reconheci-
mento das potencialidades 
das pessoas com deficiên-

cia. A efetiva inclusão no 
ambiente escolar regular 
trará benefícios a todos: 
aos educandos com de-
ficiência que poderão, 
finalmente, elaborar um 
projeto de vida e ascender 
a postos e cargos; e aos 
educandos sem deficiên-
cia que desenvolverão, 
além das capacidades in-
telectuais, o aspecto sócio 
afetivo, correlacionado 
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