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Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

O tempo de fazer as listas e os planos para 2021 já começou. O ano 
que se encerra foi desafiador em vários aspectos, do financeiro ao social. 
Foi o ano em que pela primeira vez na história desta geração ficamos 
isolados e observamos a crise sanitária e econômica chegar nos nossos 
lares. Chegamos à marca de 14 milhões de brasileiros desempregados. 
É nessa época que os veículos de imprensa geralmente lançam as me-
lhores profissões ou dicas para quem quer buscar um emprego.    

Veja cinco passos de como crescer na sua carreira 
O ano de 2020 foi um divisor de águas para o setor de saúde. Diante 

de uma pandemia global, toda essa cadeia precisou se reinventar. Nesse 
contexto, a grande revelação ficou por conta das healthtechs, as startups 
desse segmento. Segundo dados do Distrito HealthTech Report 2020, o 
número de healthtechs no Brasil saltou de 248 para 542, entre 2018 e 
2020. Um crescimento de 118% e que tem tudo para continuar muito 
acelerado em 2021. Embora já apresentasse soluções bastante relevantes, 
essas empresas ainda enfrentavam uma grande barreira cultural.     

Healthtechs são a grande promessa para 2021

Os usuários deverão tomar alguns cuidados ao utilizar os QR Codes, 
atualmente presentes nos processos eletrônicos de pagamentos ou ob-
tenção de informações de forma ágil, alertam especialistas. Criminosos 
estão se aproveitando para aplicar golpes por meio da substituição dos 
QR Codes dos estabelecimentos por códigos fraudulentos. Assim, ao 
apontar a câmera do dispositivo para a leitura, o usuário é redirecionado 
para um endereço com pragas virtuais, que infectam o celular ou tablet. 
Para evitar problemas, o usuário nunca deverá usar QR Codes que foram 
enviados de um remetente desconhecido, por e-mail ou mensagens 
instantâneas. O QR Code é uma tecnologia segura, quando usada com 
os devidos cuidados. 

Alerta sobre cuidados no uso do QR Code

Nos últimos anos, a experiência do cliente passou a ganhar mais rele-
vância no processo de decisão de compra. De acordo com uma pesquisa 
realizada pela PwC, empresa de consultoria e auditoria, 84% das pessoas 
disseram achar a experiência tão importante quanto o produto. Percebendo 
isso, muitas marcas começaram a olhar mais para como elas promovem a 
experiência dos seus clientes em torno do produto ou serviço que ofere-
cem. Uma boa experiência é definida pela percepção dos consumidores de 
como sua companhia os trata. E isso é pautado de acordo com as próprias 
prioridades de cada um, afetando o nível de envolvimento das pessoas com 
a empresa, suas futuras decisões de compra e lealdade.    

2021 será o ano da experiência do cliente

Foto de Marily Torres no Pexels

Negócios em Pauta

Arrecadação de Tributos 
Os brasileiros terão pago até as 23h59 de dia 31 de dezem-

bro deste ano R$ 2.057.746.503.833,19 de tributos para os 
governos federal, estadual e/ou municipal. Esta é a previsão 
do Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de 
São Paulo que mostra de forma online o quanto está sendo 
arrecadado naquele exato momento. O número estimado 
significa que em 2020 as pessoas contribuíram 17,85% me-
nos do que em 2019. A redução tem tudo a ver com a crise 
econômica causada pela Covid-19 que impactou diretamente 
em todas as atividades de trabalho, com destaque maior 
para o setor terciário que inclui o comércio e a prestação 
de serviços e corresponde a mais de 70% pelos empregos 
gerados no país.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: paranaoeste.com/reprodução

News@TI

Cursos e treinamentos online gratuitos sobre 
construção e reformas a partir de janeiro

@A plataforma Parceiro da Construção (http://parceiro-
daconstrucao.com.br), iniciativa do Grupo Saint-Gobain 

(marcas Quartzolit, Brasilit, Placo, Isover, Ecophon e Owa Sonex), 
disponibiliza, a partir de janeiro, 21 atividades, entre cursos, 
webinars, palestras e trilhas de conhecimento, com o objetivo de 
capacitar vendedores, revendedores, construtoras, engenheiros, 
arquitetos, consumidores e profissionais e iniciantes que atuam em 
toda a cadeia da construção civil. Os cursos e conteúdos abran-
gem temas relacionados à capacitação e aprimoramento sobre 
uso de materiais de construção, reformas, vendas e marketing. 
As capacitações são divididas em quatro categorias: Marketing e 
Vendas; Negócios e Carreiras;  Obras e Construção; e Arquitetura 
e Design..  Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

O ano de 2020 foi de grandes 
aprendizados para empresas e 
grande parte destes estiveram 
relacionados às tecnologias.

É inegável a importância da implemen-
tação de sistemas e softwares que im-

pulsionaram as inovações que precisaram 
ser feitas, como é o caso do ERP (Enter-
prise Resource Planning), uma tecnologia 
transformadora, alterando a forma como a 
empresa trabalha. 

Isso elimina uma série de processos re-
petitivos, reduz custos e otimiza o fluxo de 
informações e a confiabilidade dos dados 
internos. Nesse sentido, os processos de 
tomada de decisão e de resposta às falhas 
são nitidamente aprimorados. "Para o 
usuário, o ERP representa uma forma 
mais simples de trabalhar. Ele terá mais 
facilidade para utilizar informações de 
terceiros, realizar as suas rotinas diárias 
e auxiliar outros setores", explica Fábio 
Rogério, sócio diretor da ALFA Sistemas 
de Gestão (Alfaerp.com.br). 

Ele explica que para que o ERP possa 
atender à demanda da sua empresa, é 
necessária dedicação das equipes na fase 
de implementação. Essa é uma das etapas 
mais importantes do processo e precisa 
ter o máximo de engajamento dos líderes 
e de todos que terão acesso à plataforma. 
Afinal, quando a implementação ocorre 
com sucesso, é possível atingir a total 
aderência do software aos processos e às 
necessidades da organização. 

É importante que as empresas utilizem 
algumas metodologias nesse processo de 
transição e implementação. As dinâmicas 
que podem ser bem aproveitadas são 
metodologias como PMI/PMBOK (Project 
Management Institute), BPM ( Business 

Seis fatores para o sucesso 
da implementação de um ERP

Process Management) ou CMMI (Capa-
bility Maturity Model Integration). Todas 
possuem ferramentas que podem auxiliar a 
implementação e favorecer uma instalação 
de sucesso. 

Para simplificar o processo de implemen-
tação de um ERP, Fábio elencou alguns 
pontos de atenção: 

Metodologias corretas - Fazer uso de 
metodologias que suportem a implementa-
ção do ERP, como vimos, é fundamental. 
Porém, não é apenas um olhar mais atento 
à metodologia que garante o sucesso da 
implementação de um ERP. Outros fato-
res também são importantes para que a 
implementação aconteça da melhor forma. 
Listamos a seguir. 

Apoio da gestão - A direção da empresa 
precisa estar comprometida e engajada 
com a implementação do ERP, da mesma 
forma que deve ser a principal responsável 
pelas mudanças culturais da empresa. 
Quando isso não ocorre, dificilmente a 
ferramenta será utilizada de forma eficaz, 
gerando um investimento sem retorno. É 
justamente a direção da organização que 
deve definir as regras e delegar autonomia 
aos gestores, líderes de times e demais 
colaboradores. 

Planejamento - Muitos gestores erram 
ao não planejar adequadamente os projetos 
de tecnologia, principalmente nas proje-
ções de tempo e custos, que normalmente 
ocorrem devido a escopos mal definidos. 
Por isso, é essencial que a empresa e a 
parceira contratada para fornecer a tec-
nologia invistam o tempo adequado nas 
definições e no planejamento do projeto. 

Definição de necessidades e metas 
- Ao investir em um software como o ERP, 
a empresa precisa fazer um mapeamento 
detalhado dos processos internos e analisar 
se a plataforma terá a eficiência esperada 
para a necessidade da organização. 

Equipe engajada - Uma equipe bem prepa-
rada e engajada é fundamental para que a im-
plantação aconteça com excelência. Quando 
os profissionais se envolvem no projeto, eles 
desenvolvem maior domínio da plataforma e 
conseguem utilizar melhor os recursos. 

Suporte eficiente - É primordial que a 
empresa responsável pela implementação 
ofereça suporte durante todo o processo. 
Assim é necessário analisar a estrutura 
da empresa, se esta possui uma equipe 
capacitada e pronta para atender às mais 
diversas demandas deste processo. Fonte: 
Paulo Ucelli - AI/Grupo Alliance

Freepik

ANO NOVO, VIDA NOVA E ATÉ 
PAíS NOVO - DICAS PARA QuEM 
PRETENDE RECOMEçAR EM PORTugAL

    Leia na página 6

É PRECISO SE PLANEjAR E MuITO

Vacinação na Argentina
A Argentina começou a aplicar as pri-

meiras doses da vacina contra a Covid 
Sputnik-V, desenvolvida pelo Instituto 
Gamaleya de Pesquisa em Epidemiolo-
gia e Microbiologia da Rússia, na manhã 
de ontem (29). Os primeiros a recebe-
rem as doses foram as enfermeira do 
Hospital San Martín, da cidade de La 
Plata. A Argentina prevê a compra de 
25 milhões de doses do imunizante. 
Além da Argentina, México, Chile e 
Costa Rica já iniciaram a vacinar suas 
populações na América Latina.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/ano-novo-vida-nova-e-ate-pais-novo-dicas-para-quem-pretende-recomecar-em-portugal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/2021-sera-o-ano-da-experiencia-do-cliente-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/veja-5-passos-de-como-crescer-na-sua-carreira-em-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/healthtechs-sao-a-grande-promessa-para-2021-2/
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News@TI
Home office não será full time, aponta 
levantamento da Lockton

@Pesquisa de Benefícios realizada pela consultoria e correto-
ra de seguros norte-americana Lockton indica que o home 

office veio para ficar, mas não será em tempo integral. Um dos 
benefícios de maior prevalência nas Políticas de Flexibilidade, o 
home office já foi instituído por 55% das empresas e outras 41% 
adotam de maneira informal, ou seja, sem uma política estru-
turada. Independentemente da pandemia, 45% das empresas já 
autorizavam os colaboradores a trabalharem de casa 1 ou 2 dias 
por semana. O diretor Atuarial da Lockton no Brasil e coorde-
nador do levantamento, Cesar Lopes, explica que já havia um 
movimento das organizações em flexibilizar a necessidade de ter 
colaboradores fisicamente nos escritórios e a pandemia acelerou 
o processo. “O home office veio para ficar, mas ao contrário do 
que se esperava, não será full time. Os dados da pesquisa apon-
tam que as organizações planejam manter os colaboradores em 
home office entre 2 e 3 dias por semana”, afirma Cesar Lopes, 
diretor Atuarial da Lockton no Brasil. O levantamento ouviu 469 
empresas em 44 setores da economia. A amostra contou com 
46% de companhias de capital nacional e 54% multinacionais 
(lockton.com.br/home).
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LGPD: O que você 
precisa saber para 2021

mecanismos de controle e toda uma 
política de gestão de segurança dessas 
informações. O conjunto de proteção 
e regras chamamos de Compliance de 
Proteção de Dados, ou Governança 
em Privacidade como a lei se refere”, 
explica.

Em relação às empresas que não 
estão dentro da LGPD, o advogado 
acredita que a ANPD - autoridade 
nacional de proteção de dados - criará 
um mecanismo de recebimento de de-
núncias de violação de dados e toda e 
qualquer forma de desvirtuamento do 
uso desses dados. “De forma adminis-
trativa teremos a autoridade nacional, 
e outros meios que tem a competência 
de fazer isso, como o próprio Procon 
quando estivermos falando de dados de 
consumidor. Em casos mais drásticos, 
pode ser recorrido ao poder judiciário 
justamente para que haja uma atuação 
de forma a coibir a atuação das empre-
sas de forma contrária a lei”, completa.

O primeiro semestre de 2021 é o 
momento para que as empresas apro-
veitem a oportunidade de implantar 
um projeto de proteção de dados. 
“A implantação vai sempre olhar o 
tamanho da empresa, os dados que ela 
utiliza e, cada sistema de compliance, 
terá a cara da determinada empresa - 
ou seja, pode haver sistemas de LGPD 
desde o mais simples, em empresas 
menores que tem uma quantidade 
menor de procedimentos internos, 
até procedimentos mais complexos 
que utilizam uma série de ferramentas 
de controles para empresas maiores. 
O essencial é que as empresas tenham 
um sistema de proteção”, conclui 
Rubens Leite.

As penalidades que a Lei Geral de Proteção de Dados impõem começam a ser aplicadas em agosto de 2021; o 
advogado Rubens Leite explica o que os consumidores e empresas podem esperar da LGPD no próximo ano

isso seja explícito de forma bem clara. 
“Os titulares também podem indagar 
às empresas acerca do uso, destina-
ção e finalidade de todos os dados 
que constam em poder da empresa. A 
pessoa física titular desses dados, seja 
funcionário da empresa, cliente, forne-
cedor, tem o direito de saber como eles 
serão usados e a empresa precisa ter 
um canal de comunicação para sanar 
esses questionamentos”, entende Leite.

É importante entender que os direitos 
dos consumidores são a apresentação 
de forma clara, expressa e inequívoca 
de quais são as finalidades de uso da-
quele dado, qual será o fluxo de dados 
dentro da empresa. “O consumidor 
tem o direito de receber a informação 
do que a empresa irá fazer com as in-
formações dele. Então, este é um dos 
principais direitos do consumidor em 
relação à LGPD, que é o direito de dar 
ou não consentimento para uso desses 
dados, revogar o consentimento, atua-
lizar as suas informações e o direito de 
ter acesso a esse fluxo de dados. Além 
disso, o consumidor que tiver algum 
dano decorrente de um incidente com 
os dados pessoais, pode recorrer aos 
órgãos competentes para que possa 
requerer a devida compensação”, 
complementa.

A LGPD para as empresas
Em relação às empresas, é necessário 

ressaltar a latente responsabilidade 
pelo uso dos dados. Todo o fluxo de 
dados dentro da empresa deve ser ma-
peado, ou seja, deve-se entender qual 
o caminho que os dados pessoais que 
a empresa recebe percorre dentro da 
empresa. “É necessário que haja essa 
rastreabilidade, esse mapeamento, 

OpiniãO
Tecnologia e dados na oferta 
de serviços financeiros para 

a retomada no pós-crise 

Está chegando 
ao fim o ano que 
provavelmente foi 
o mais desafiador 
do século para a 
humanidade. 

A pandemia exigiu mu-
danças profundas na 
sociedade e na eco-

nomia, impondo medidas de 
distanciamento social para 
a população e fechando as 
portas de estabelecimentos 
praticamente da noite para 
o dia. A crise foi devastado-
ra para diversos negócios, 
cortando boa parte do 
faturamento de empresas 
dos mais variados setores, 
principalmente as peque-
nas e médias, resultando 
inclusive no encerramento 
das atividades de muitas ao 
redor do país. 

Diante deste cenário ad-
verso, a busca pelo crédi-
to naturalmente cresceu, 
dificultando o acesso do 
empresário a recursos para 
socorrer seu negócio. Uma 
pesquisa do Sebrae feita 
em abril, no começo da 
crise, apontou que 60% dos 
pequenos empresários tive-
ram seu pedido de emprés-
timo negado pelos bancos. 
Como consequência desta 
conjuntura, funcionários 
de empresas também foram 
impactados. 

De acordo com informa-
ções do Banco Central divul-
gadas em maio, apenas 1% 
do orçamento destinado ao 
financiamento de folhas de 
pagamento, o que equivale 
a R$ 413,4 milhões de um 
total de R$ 40 bilhões, foi 
emprestado. Os dados pre-
ocupam e exemplificam o 
receio dos bancos com uma 
possível inadimplência, mas 
a saída do empresariado 
pode estar em algo presen-
te no dia a dia de qualquer 
pessoa: a tecnologia. 

A utilização de recursos 
tecnológicos e dados para 
oferecer serviços financei-
ros de maneira mais per-
sonalizada e competitiva 
já é uma realidade e são 
oferecidos por empresas 
que chamamos de techfin, 
uma aliada importante na 
retomada dos negócios. As 
funcionalidades propor-
cionadas pela tecnologia 
na economia não são uma 

novidade, contudo mais 
do que nunca, devem ser 
bem exploradas pelos em-
presários, tendo em vista o 
cenário desafiador em que 
nos encontramos. 

Com as facilidades viabili-
zadas pelos serviços de te-
chfin de maneira totalmente 
integrada ao software de 
gestão, as empresas podem 
hoje ter acesso a recursos 
como antecipação de re-
cebíveis, mais prazo para 
o pagamento de boletos de 
fornecedores, linha de cré-
dito adicional aos clientes 
e até uma simplificação de 
empréstimo consignado, 
automatizando e descom-
plicando etapas, além de 
reduzir os custos de todos 
esses trâmites. 

É um fato: a saída do mer-
cado para uma retomada 
mais forte, produtiva e com 
menos obstáculos passa por 
soluções de tecnologia. O 
uso mais intensivo de dados 
torna as ofertas de serviços 
mais inteligentes e perso-
nalizadas para cada caso, 
melhorando a experiência 
de uso, reduzindo risco e 
principalmente diminuin-
do burocracias, um dos 
principais desafios enfren-
tados pelo empresariado 
brasileiro. 

Apesar das dificuldades 
que a pandemia trouxe em 
2020, é fundamental absor-
ver os aprendizados desse 
período para vislumbrar os 
frutos já no próximo ano. 
Para isso, um gerencia-
mento facilitado e confiável 
dos dados de uma empresa 
é o passo número 1 para 
um 2021 mais promissor, 
com diagnóstico aprofun-
dado sobre as medidas 
necessárias para controle 
de valores e aumento de 
produtividade. 

A tendência é que cada 
vez mais as companhias 
de tecnologia passem a 
aderir ao conceito de te-
chfin, oferecendo serviços 
financeiros a seus clientes. 
Diante da grande dificulda-
de de acesso ao crédito e da 
constante necessidade de 
simplificar e automatizar 
processos, o combustível 
monetário que falta para o 
seu negócio pode vir junto 
com o seu sistema de gestão.

(*) - É diretor executivo da 
TOTVS Techfin.

Eduardo Neubern (*)

AI/RGL Advogados

Nas últimas semanas, não são pou-
cos os casos de vazamento de 
dados pessoais que têm ocorrido 

no Brasil. Após um vazamento de se-
nhas de sistemas do Ministério da Saúde 
fazer com que cerca de 16 milhões de 
brasileiros que tiveram diagnóstico 
suspeito ou confirmado de covid-19 
sofressem por quase um mês com seus 
dados pessoais e médicos expostos na 
internet, uma nova falha do Ministério 
da Saúde expôs os dados de cerca de 
243 milhões de brasileiros, incluindo 
pessoas que já morreram, cadastrados 
no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Casos como estes apenas reiteram a 
importância da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD).

Pensando em 2021, o advogado 
e sócio-gestor da RGL Advogados, 
Rubens Leite, acredita que não há 
previsão de mudança textual dos ter-
mos da LGPD. “O que temos é que, a 
partir do dia 1o de agosto, começarão 
a ser aplicadas as penalidades que a lei 
prevê - desde advertência, até multas 
de 2% do faturamento, chegando até 
à possibilidade da autoridade nacio-
nal Regulador de Proteção de Dados 
(RPD) aplicar uma penalidade de 
suspensão do tratamento de dados. Ou 
seja, suspensão da operação em que a 
empresa utiliza determinados dados. 
Então, a expectativa para 2021 é como 
a autoridade nacional irá agir diante da 
possibilidade da aplicação da lei. Além 
disso, também temos a possibilidade 
dos juízes aplicarem essas penalidades 
dentro dos processos”, explica.

Sancionada em 2018 e em vigor des-
de setembro de 2020, as penalidades 
da lei entrarão em vigor apenas em 
agosto de 2021. “A conformidade com 
a LGPD traz uma competitividade mui-
to grande para as empresas, além de 
trazer o conceito da própria exigência 
legal, a necessidade de um sistema de 
Governança, que nada mais é que um 
conjunto de regras e procedimentos 
que visam criar um sistema de proteção 
para a lei. Outra expectativa para 2021 
é a análise de como as pessoas físicas 
irão amadurecer em relação a esses 
direitos. Será um ano de adaptação de 
todas as partes, mas principalmente das 
empresas que correm os riscos de sofrer 
penalidades”, esclarece o advogado.

A LGPD para pessoas físicas
As pessoas físicas titulares dos dados 

devem ficar atentas às empresas que 
têm acesso aos seus dados e o que elas 
fazem com eles, já que a lei exige que 

Se a pandemia global nos ensinou alguma 
coisa sobre negócios, é que as organizações que 
digitalizam são as que sobrevivem e prosperam.

Para uma economia que anseia recuperação, 
vemos que a tecnologia é o principal pilar 
de resiliência para as empresas e para uma 
potencializar uma retomada pós-crise. Hoje, 
somos muito mais complexos do que 15 ou 20 
anos atrás e nossas redes e conjuntos de dados 
estão cada vez mais interligados e globais, mas 
ainda locais.

Na minha visão, no próximo ano ainda en-
frentaremos desafios conhecidos. No entanto, 
acredito que estejamos mais preparados e 
munidos de soluções que nos auxiliem a mitigar 
riscos e performar com eficiência em nossos 
trabalhos. Para tanto, listo alguns pontos de 
reflexão que deverão ser foco para 2021.

1. Mais defesas para ransonwares 
e ataques hackers

Este ano, muito em função da pandemia e 
das fragilidades de segurança digital que, in-
felizmente, o isolamento social e o home office 
trouxeram à tona, muitos ataques hackers e, 
principalmente, de ransonwares se tornaram 
frequentes. Hospitais (públicos e privados), 
empresa de diversos setores e órgãos públicos, 
como TSE e STJ, foram vitimados por ataques 

Resiliência digital: as previsões para 2021
Dados, (LGPD), as multas por inconformida-
des no próximo ano serão mais recorrentes. 
Além do peso financeiro, que é importante, 
julgo que o principal impacto será na repu-
tação das empresas. Um dado alarmante é 
de uma pesquisa do mês de dezembro deste 
ano que mostra que 30% das companhias 
não pretendem fazer desembolsos para 
atender às novas regras, segundo indica 
um estudo realizado pelo birô de crédito 
Boa Vista. O consumidor estará cada vez 
mais atento com a segurança dos dados e 
não aceitará bem que as marcas estejam 
lidando mal com suas informações críticas e 
bancárias. Os danos causados na reputação 
das companhias serão cada vez maiores e 
quem não estiver atento não sobreviverá ao 
escrutínio popular.

A resiliência digital transforma crise 
em oportunidades, permitindo que as 
organizações aproveitem as tecnologias 
para encontrar insights, conectar pessoas 
e, por fim, desenvolver maneiras novas e 
criativas de fornecer seus bens e serviços. 
Se a pandemia global nos ensinou alguma 
coisa sobre negócios, é que as organizações 
que digitalizam são as que sobrevivem e 
prosperam.

(Fonte: Rogério Soares sé diretor de Pré-Vendas e 
Serviços Profissionais da Quest Software)

de relativa força. A partir disso e em escala global, 
muitas empresas estão procurando desarmar a 
ameaça de ransomware na camada de armaze-
namento de dados, usando armazenamento de 
objetos, controle de versão, tecnologia Write 
Once Read Many (WORM) e sistemas de ar-
quivos imutáveis. O Gartner prevê que em 2021 
cerca de 80% dos dados corporativos estarão 
em armazenamento escalável com base nessas 
tecnologias, ante 30% que se verifica atualmente

2. Aumento das fusões e aquisições 
e os desafios da migração

Este último ano foi marcado por uma grande 
atividade de gastos associada às aquisições, 
principalmente durante a primeira fase da 
pandemia. Para 2021, possivelmente estas 
atividades aumentarão e, para quem trabalha 
com TI, isto significa cada vez mais integrações 
que normalmente envolvem migrações. Novas 
empresas geram rotatividade das equipes de 
TI e isto pode resultar em pessoas pouco ex-
perientes, com estresse de prazos e contratos 
de serviço de transição e de integrações de TI. 
Migrações são difíceis e o conjuntos de dados 
crescentes e cada vez mais complexos estão 
apenas tornando-as ainda mais desafiadoras.

3. Controle de dados, LGPD e a reputação 
das empresas

Com a vigência da Lei Geral de Proteção de 

Rubens Gonçalves Leite
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a bandeira MAX (a partir de 300 m²). São cinco em dezembro e cinco 
em janeiro, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pernambuco. Com as 
cinco novas unidades abertas este ano - São João de Meriti, Duque de 
Caxias e Pedra de Guaratiba (RJ), Casa Nova (BA) e Vitória de Santo 
Antão (PE) -, a Disensa fecha 2020 com o total de 160 lojas no Brasil. 
O resultado representa expansão de 30% no número de unidades no 
país. Pertencente ao grupo franco-suíço LafargeHolcim, líder mundial 
em materiais de construção, a rede de franquias registrou crescimento 
médio do faturamento das lojas da ordem de 63,5% este ano. Saiba mais 
em: (https://disensa.com.br/).

E - Cenários & Investimentos 
Traçar cenários futuros é sempre uma tarefa difícil, ainda mais em 
um ambiente com grandes indefinições. Para ajudar o investidor a 
entender o que esperar do próximo ano, a Órama preparou o eBook 
Cenários & Investimentos para 2021. Uma das projeções, por exem-
plo, é que, com a vacinação em massa em um futuro próximo, o PIB 
global se recupere mais fortemente e fique entre 5% e 5,5% ou, na 
pior das hipóteses, de forma mais lenta, porém consistente, encerre 
o ano em uma faixa entre 4% e 4,5%. As previsões, entre otimistas e 
pessimistas, variam. Confira o conteúdo completo do eBook, que tem 
ainda uma tabela de investimentos, no link: (http://cloud.m.orama.
com.br/cenarios-investimentos-2021).

F - Cashback em Bitcoin
O Zro Bank, primeiro banco digital com tecnologia Blockchain e portfólio 
multimoedas, que permite transações em reais e em bitcoin - acaba de 
anunciar uma ação inédita no mercado brasileiro: o primeiro cartão de 
débito com cashback em bitcoin, com efeito retroativo. Nos pagamentos 
a partir de R$ 10 no cartão de débito Visa, os correntistas receberão o 
equivalente a 0,5% do valor na criptomoeda para utilizar como quise-
rem. O benefício é válido tanto para os novos usuários quanto para os 
que já possuem o cartão de débito Visa, que poderão receber o equiva-
lente a 0,5% dos valores gastos, desde a abertura de conta até agora. 
O correntista poderá escolher a melhor maneira de usar o crédito: em 
novas compras, transferindo ou acumulando a moeda digital. A oferta 
especial de cashback retroativo vai até 31 de janeiro. Saiba mais: (www.
zrobank.com.br).

G - Home Office
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) criou um material educativo, 
disponível na internet, para dar informações sobre o trabalho em casa. 
Na cartilha ‘Teletrabalho – o trabalho de onde você estiver’, o TST 

A - Distribuição Justa
Um documento da Comissão Vaticana para a Covid-19 e da Pontifícia 
Academia para a Vida, publicado ontem (29), voltou a defender a distri-
buição justa e igualitária das vacinas anti-Covid para os países mais pobres 
e alertou para as problemáticas de todo esse processo em vinte pontos 
principais.  Fazendo uma referência à recente fala do papa Francisco, o 
documento convida os líderes mundiais a “resistir à tentação de aderir 
a um nacionalismo da vacina” e pedindo que tanto os políticos como as 
entidades privadas cooperem no fornecimento dos itens para aqueles que 
não têm condições de compra.  Precisamos demonstrar que somos uma 
única família humana”, destacou o prefeito do Dicastério para o Serviço 
de Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Peter Turkson (ANSA).

B - Pessoas com Deficiência 
A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência/SP lançou a pes-
quisa “Pessoa com Deficiência e Emprego”. Ação objetiva traçar novas 
estratégias e implantar ações que potencializem o processo da inclusão 
profissional das pessoas com deficiência. A Secretaria quer conhecer 
os principais desafios encontrados, o interesse em qualificação profis-
sional e as principais barreiras no acesso e permanência da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho. Há mais de 3 milhões de pessoas 
com deficiência no estado de São Paulo, sendo apenas 1,17% desta 
população ativa no mercado de trabalho. Destinada às pessoas com 
deficiência, a pesquisa pode ser respondida até 31 de janeiro, por meio 
do link: (https://bit.ly/PesquisaEmprego). 

C - Grupos Farmacêuticos
A administradora de redes de farmácias Farmarcas vem mostrando força 
no ano de 2020. Mesmo com todas as dificuldades a empresa repete o 
êxito dos anos anteriores, sendo que no último dia 12 inaugurou sua 
unidade de número 1.200 em todo Brasil, com a abertura de uma farmá-
cia em localizada em Bariri - interior de São Paulo. Ao abrir essa loja a 
administradora dá mais um importante passo para atingir um objetivo de 
finalizar esse ano com 1.230 lojas. A Farmarcas é uma associação criada 
para administrar agrupamentos farmacêuticos e redes associativistas. 
Hoje, a empresa administra onze redes: AC Farma, Bigfort, Drogarias 
Maestra, Entrefarma, Farma100, Farmavale, Maisfarma, Maxi Popular, 
Mega Pharma, Super Popular e Ultra Popular. Outras informações: 
(www.farmarcas.com.br). 

D - Material de Construção 
A Disensa, maior rede de franquias no varejo de material de construção 
da América Latina, vai inaugurar, até janeiro de 2021, dez novas lojas com 

detalha os conceitos de teletrabalho, trabalho remoto, home office 
e trabalho externo. O documento detalha, por exemplo, a diferença 
entre teletrabalho e trabalho externo. O teletrabalho é a modalidade 
na qual as tarefas são realizadas fora das dependências do empregador, 
podendo ser na residência ou não, e com a utilização de recursos tecno-
lógicos. O trabalho externo é desempenhado nas ruas por motoristas, 
vendedores, representantes. Veja em: (https://www.tst.jus.br/docu-
ments/10157/2374827/Manual+Teletrabalho.pdf/e5486dfc-d39e-a7ea-
5995-213e79e15947?t=1608041183815).

H - Indústria Turística
O Ministério do Turismo da República Dominicana anunciou a amplia-
ção do plano de assistência ao viajante, que é oferecido gratuitamente 
a todos os turistas que chegam ao país por via aérea e se hospedam 
em hotel. O seguro é válido a partir do momento do check-in no 
hotel e cobre todo tipo de emergência médica, inclusive aquelas de-
correntes de possível contágio por COVID-19. Facilmente acessível 
em voos diretos da maioria dos principais aeroportos, o país agrada 
celebridades, casais e famílias. De trilhas para praias desconhecidas 
e campos de golfe de classe mundial, na República Dominicana é 
possível se sentir renovado nas luxuosas e diversas acomodações, 
explorando relíquias antigas de séculos passados, desfrutando da 
comida típica e de aventuras de ecoturismo nos magníficos parques 
nacionais, montanhas e rios. Outras informações no link: (http://
www.godominicanrepublic.com/pt-br/).

I - Doação de parte do IR
A Lei de Incentivo Fiscal permite que parte dos impostos a serem pagos à 
Receita Federal sejam diretamente destinados a diversos projetos sociais, 
culturais, educacionais, esportivos e de saúde. Por meio da dedução 
fiscal, as empresas têm a opção de destinar uma parte do imposto para 
projetos de organizações não governamentais que desejarem, como 
o Instituto Jô Clemente, antiga Apae de São Paulo. Para isso, basta o 
contador ou setor responsável na empresa calcular a previsão do valor 
da doação com base na apuração trimestral ou anual, de acordo com a 
opção de regime de cada contribuinte (empresa). Para doar a projetos 
do Instituto Jô Clemente as empresas podem seguir as instruções dispo-
níveis no link: (https://www.ijc.org.br/pt-br/como-ajudar/pessoa-juridica/
Paginas/direcionamento-ir-pj.aspx). 

J - Apoio ao Varejista 
A Nestlé criou o aplicativo ‘Mercado Até Você’ para ajudar os pequenos 
comerciantes de todo o país, que podem montar um e-commerce sem 
custo de entrada e mensalidade. Uma pesquisa divulgada em outubro 
deste ano pelo Sebrae aponta que entre os pequenos negócios no país, 
mais de 70% tiveram queda de faturamento. A companhia acredita que 
a digitalização pode ajudar estes comerciantes a manterem os negócios. 
Com o serviço, o lojista oferece uma espécie de mercado de bairro online 
para os consumidores da região, que ganham, com ele, comodidade, 
praticidade e segurança. E os clientes, por sua vez, prestigiam os lojistas 
que conhecem e sentem confiança. Assim, eles valorizam o comércio 
local, promovendo geração de renda e negócios onde moram. 

Talentoso ou medíocre - que 
profissional você será em 2021?

Falar de um ano 
desafiador, incerto e 
de muitas mudanças, 
com certeza, é falar 
de 2020. Foram meses 
que colocaram à prova 
governos, empresas e 
pessoas

Todos tiveram que viven-
ciar, de fato, a palavra 
disrupção. Foi necessário 

revisar planos pessoais, plane-
jamentos corporativos, sonhos, 
promoções na carreira, casa-
mentos e até mesmo lançamento 
de produtos ou unidades de ne-
gócios. No entanto, os momentos 
difíceis só são determinantes e 
cruéis para quem não enxerga 
as oportunidades. 

Nas empresas, transforma-
ções positivas também surgiram, 
com destaque para as mudanças 
na cultura organizacional, o que, 
por sua vez, ampliou as exigên-
cias em relação às competências 
e habilidades de lideranças e 
liderados. Sendo assim, este 
é um bom momento para que 
os profissionais repensem – se 
ainda não o fizeram – o caminho 
em que estão e de que maneira 
ele os conduzirá para onde 
desejam. Afinal, você quer ser 
considerado talentoso ou me-
díocre em 2021?

Para essa reflexão, é bom lem-
brar que, do dia 31 de dezembro 
para 1º de janeiro, muda-se 
apenas uma data do calendário. 
Apesar de muitos acreditarem, 
erroneamente, mas com muita 
esperança, que tudo vai se resol-
ver e melhorar com essa troca de 
ano, o poder de transformação 
está, na verdade, nas atitudes de 
cada um – aliás, uma das prin-
cipais características apreciadas 
pelas empresas. E a autogestão 
da carreira definirá não apenas 
o presente, como, também, 
o futuro dos profissionais no 
mercado de trabalho. 

Nesse caso, as iniciativas, a 
forma com a qual ele lida com as 
pessoas, o poder de engajamento 
e de entrega dos resultados con-
tinuarão a definir quem mantém 
a empregabilidade ou quem 
estará desempregado em breve. 
Além disso, está mais claro do 
que nunca, que de nada vale so-
mente ter um título, mesmo que 
seja da Universidade Harvard, se 
o indivíduo não possui empatia, 
escuta ativa e uma liderança 
sustentável. 

Aqui, reforçando que sus-
tentabilidade nos negócios vai 
muito além do meio ambiente: 
diz respeito ao modo como os 
colaboradores, fornecedores e 
parceiros são tratados, a com-

pliance, à governança e à ética. 
Sem falar de tantos outros atri-
butos que deveriam ser básicos, 
porém ainda são usados para 
distinguir o ótimo do medío-
cre: resiliência, comunicação, 
persuasão, gestão de conflitos, 
adaptação ao novo, incluindo à 
tecnologia, só para dar alguns 
exemplos.

Do estagiário ao presidente de 
qualquer porte da organização – 
familiar, nacional ou internacio-
nal –, terão destaque apenas os 
talentos, ou seja, aqueles que se 
moldam de acordo com o tempo, 
das novas necessidades de mer-
cado e de suas habilidades. São 
profissionais que se desafiam 
a serem melhores hoje do que 
foram ontem e, sobretudo, que 
não tenham medo da mudança. 

Como diria Albert Eisntein, “a 
vida é como andar de bicicleta. 
Para ter equilíbrio, é preciso 
estar em movimento”. Assim, 
evidentemente, os que saíram 
e sairão à frente serão sempre 
aqueles que, mesmo diante das 
piores adversidades, criam no-
vos caminhos e têm novas ideias, 
conseguem pensar de forma 
criativa e desenvolver novos 
produtos, novas soluções e se 
apropriar do melhor da tecno-
logia, da inteligência artificial e, 
particularmente, dos indivíduos. 

Afinal, por mais tecnológica 
que seja uma empresa, é por 
meio das pessoas que se obtêm 
os resultados. Por fim, discute-se 
tanto sobre propósito, felicidade 
no trabalho, legado, espirituali-
dade, compliance, capitalismo 
consciente, diversidade e tantos 
outros temas mais atuais do que 
nunca. Então, o profissional 
precisa saber o que quer da vida, 
seja no âmbito pessoal, seja na 
carreira. Para ter essa clareza, é 
vital se conhecer, o que pode ser 
acelerado por uma terapia ou um 
processo qualificado de coaching. 

Dessa forma, é mais fácil ter 
essa clareza a respeito de quais 
são suas principais competên-
cias e habilidades (soft skills), 
que pontos ainda precisam ser 
melhorados e, especialmente, 
o que deseja da vida. Quando 
alcançamos esse autoconheci-
mento, é exatamente quando 
assumimos o controle das 
nossas ações – ou o tão falado 
protagonismo. 

Portanto, para aquelas pes-
soas que projetam um 2021 
diferente e mais produtivo, esse 
é o caminho a seguir.

(*) - Professor convidado da 
Fundação Dom Cabral, embaixador 

do ChildFund, é CEO, board advisor e 
headhunter da Prime Talent, empresa 

de busca e seleção de executivos 
de média e alta gestão (www.

primetalentbrasil.com.br).

David Braga (*)

De janeiro a dezembro, o índice, que é usado como base para o 
reajuste dos contratos de aluguel, acumulou alta de 23,14%.

Os dados foram divul-
gados ontem (29) 
pelo FGV Ibre. O 

Coordenador dos Índices de 
Preços do instituto, André 
Braz, destaca que a desace-
leração ocorreu por causa 
da diminuição da pressão 
inflacionária no índice ao 
produtor por estágios de 
processamento, que cedeu 
em dezembro.

“As matérias-primas brutas 
caíram 0,74% em dezembro. 
As principais contribuições 
para este movimento parti-
ram das commodities: soja 
(11,91% para -8,93%), bo-
vinos (7,40% para -0,58%) e 
milho (21,85% para -2,17%). 
Os preços da soja e do milho 
seguem em alta em bolsas in-
ternacionais e tal movimento 
pode limitar a magnitude 
das quedas nas próximas 
apurações”. Já o principal 
componentes do IPG-M, o 
Índice de Preços ao Produtor 

A população desalentada, desempregados 
que desistiram de procurar emprego, 

permaneceu em 5,8 milhões de pessoas.

A população que procurou trabalho e 
não encontrou no trimestre encerrado 
em outubro chegou em 14,1 milhões, 
7,1% a mais que nos três meses finaliza-
dos em julho. Os dados fazem parte da 
pesquisa divulgada ontem (29), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE. A alta acrescen-
tou 931 mil à população desocupada e 
fez a taxa de desocupação aumentar 0,5 
ponto percentual, chegando a 14,3%. A 
população ocupada também cresceu no 
trimestre encerrado em outubro, che-
gando a 84,3 milhões. Esse contingente 
representa 48% das cerca de 175 milhões 
de pessoas em idade de trabalhar no país.

Além da desocupação, o instituto 
mede a subutilização da força de traba-
lho, que considera também pessoas que 
estavam disponíveis e gostariam de ter 
trabalhado mais horas naquele período. 
A taxa de subutilização caiu 0,7 ponto 
percentual no trimestre encerrado em 
outubro e chegou a 29,5%, somando 
32,5 milhões de pessoas. A população 
desalentada permaneceu em 5,8 milhões 
de pessoas, sem alterações significati-
vas em relação ao trimestre anterior. 
Os desalentados são os trabalhadores 
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Índice que reajusta aluguéis 
fecha o ano com alta de 23,14%

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) desacelerou em dezembro, registrando alta de 0,96%, depois 
de variar 3,28% em novembro. De janeiro a dezembro de 2020, o índice, que é usado como base para o 
reajuste dos contratos de aluguel, acumulou alta de 23,14%

nos, com queda de 13,41%. 
As principais altas foram no 
óleo diesel (7,80%) e nas 
aves (4,96%).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) acumula alta 
de 4,81% em 2020. A maior 
variação no mês ocorreu no 
grupo habitação, que pas-
sou de 0,23% em novembro 
para 2,11% em dezembro, 
com destaque para a taxa 
de eletricidade residen-
cial, que havia caído 0,16% 
em novembro e aumentou 
8,59% em dezembro. No 
acumulado do ano, o único 
grupo do IPC que apresen-
tou queda foi vestuário, que 
ficou 1,32% mais barato. 
Já alimentação aumentou 
12,69% no ano. Habitação 
teve alta de 4,18% em 2020, 
a taxa de educação, leitura 
e recreação subiu 5,46%, 
saúde e cuidados pessoais 
cresceu 2,60% e o transporte 
aumentou 2,21% (ABr).

Amplo também desacelerou, 
registrando variação de 
0,90% em dezembro, abaixo 
dos 4,26% de novembro. No 
ano, a taxa acumulou alta de 
31,63%.

Por estágios de processa-
mento, o grupo bens finais 
variou 2,04% em dezembro 
e fechou 2020 com alta de 
15,78%. A taxa do grupo 
bens intermediários passou 

de 4,07% em novembro para 
1,86% em dezembro, fechan-
do o ano em 21,38%. Para o 
estágio das matérias-primas 
brutas, o índice caiu 0,74% 
em dezembro, após alta de 
5,60% em novembro, com 
acumulado em 12 meses de 
59,96%. No mês, contribu-
íram para a desaceleração 
no índice o preço do tomate, 
que caiu 30,16%, e dos suí-

Desemprego atinge 14,1 milhões no 
trimestre encerrado em outubro

trabalhadores caiu 5,3% na comparação 
interanual e atingiu R$ 207,9 bilhões. 
A pesquisa contabiliza 29,8 milhões de 
trabalhadores em empregos com carteira 
assinada no setor privado, 9,5 milhões 
em empregos sem carteira, 25 milhões 
de trabalhadores por conta própria e 4,7 
milhões de trabalhadores domésticos. Há 
ainda 3,9 milhões de empregadores e 12 
milhões de empregados no setor público.

A taxa de informalidade avançou no 
trimestre analisado e chegou a 38,8%, 
somando 32,7 milhões de trabalhadores. 
Nos três meses encerrados em julho, 
a taxa foi de 37,4%. A população com 
emprego formal no setor privado teve 
uma alta de 384 mil pessoas no trimes-
tre encerrado em outubro, em relação 
ao trimestre finalizado em julho. Na 
mesma base de comparação, o grupo 
de empregados sem carteira assinada 
no setor privado aumentou 9%, o que 
em número absolutos representa 779 
mil pessoas. O grupo de trabalhadores 
por conta própria teve a maior alta em 
números absolutos, com 1,1 milhão de 
pessoas a mais, o que equivale a 4,9% 
de aumento. (ABr) 

desempregados que desistiram de pro-
curar emprego e não são incluídos na 
taxa de desocupação.

O rendimento médio real habitual 
dos trabalhadores não teve variação 
significativa no trimestre analisado e 
ficou em R$ 2.529, o que representa um 
aumento de 5,8% em relação ao mesmo 
período de 2019. Apesar disso, a massa 
de rendimento real habitual de todos os 



Por um Ano 
realmente Novo

A economia 
brasileira esboçou 
uma boa reação no 
começo do último 
trimestre deste ano 
com o abrandamento 
das medidas mais 
restritivas de estados 
e municípios

Os empresários pre-
cisavam desse alívio 
e mostraram que 

sabem reagir e fazer a roda 
da fortuna girar quando há 
condições para isso. Porém, 
os números da pandemia 
voltam a crescer, as ativi-
dades nas cidades experi-
mentam de novo o regime 
de restrições e a gangorra 
entre isolamento e cresci-
mento ameaça balançar da 
parada da turbina ao desejo 
de fazer o país decolar rumo 
a um futuro melhor.

Diante desse cenário, e 
nesta época do ano, o nosso 
desejo seria o de transmitir 
otimismo para o próximo 
ano, mostrar um horizonte 
promissor para as empresas 
e a situação do emprego 
no Brasil. Se de um lado 
temos o temor da doença, 
de outro acompanhamos 
com tristeza a leniência ou 
o desinteresse do governo 
federal ante outra grande 
tragédia brasileira: o de-
semprego.

Aliás, o número oficial do 
desemprego (mais de 14 mi-
lhões de pessoas) é apenas 
uma parte do drama. Ao se 
acrescentar ocupados por 
tempo insuficiente, desa-
lentados e ainda a chamada 
força de trabalho potencial, 
chega-se a 33,2 milhões de 
indivíduos. O drama ficaria 
ainda mais visível com a 
adição dos empregados 
sem carteira assinada, mais 
nove milhões. E quantos aos 
informais, que perambulam 
pelas ruas em busca de so-
brevivência, sem nenhuma 
garantia? 

Considerados os mais 
impactados pelos efeitos 
do novo Coronavírus sobre 
a economia, os informais re-
presentam 40,6% do total de 
trabalhadores ocupados no 
País, ou 38,081 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. O 
auxílio emergencial aliviou 
a vida dessas pessoas, mas 
ainda não se sabe se haverá 
continuidade e a que preço.

A desocupação de 14,6% 
no trimestre de julho a 
setembro foi a maior da 
série iniciada em 2012. O 
desemprego aumentou 
1,3% entre o segundo e o 
terceiro trimestres e atingiu 
um recorde. 

Nesse intervalo, a popu-
lação desocupada aumen-
tou 10,2% (mais 1,3 milhão 
de pessoas) e passou a 
ser 12,6% superior à de 
igual período de 2019. 
Evidente que se observa 
alguma defasagem entre 
a retomada econômica e a 
recuperação do emprego. 
É normal, menos no Brasil. 
Não houve, no terceiro tri-
mestre, apenas uma reação 
mais rápida do consumo 
e da produção industrial. 
Houve aumento do desem-
prego, um aumento notável 

por mais de uma razão.
Primeiro, houve um in-

feliz desencontro entre a 
atividade econômica e as 
condições de emprego. 
No terceiro trimestre a 
economia produziu 7,5% 
mais que no segundo, de 
acordo com o Monitor do 
PIB – FGV. Para o Banco 
Central, a atividade havia 
sido 9,5% maior que a do 
período de abril a junho. Em 
muitos países as condições 
de emprego melhoraram, 
embora permaneçam os 
danos causados pela crise. 
Nos 37 países da OCDE, 
o desemprego médio em 
agosto foi 7,4%, menor que 
o de julho. Continuava su-
perior ao de fevereiro, mas 
a redução havia começado.

No Brasil, a política de 
reativação pouco se ocupou 
do emprego. Micros e pe-
quenos empresários, muito 
importantes para a criação 
de vagas, continuam com 
dificuldade para conseguir 
crédito. Isso quando conse-
guem, pagando 2% ao mês 
de juros, fato o governo 
conhece bem, embora não 
tenha percebido ainda a 
tragédia do desemprego.

Os empresários estão com 
medo de contratar diante de 
um futuro incerto. 

Muitos estão com proble-
mas para pagar o 13º salário 
e outras obrigações em 
razão do custo do crédito. 
E com o recrudescimento 
da pandemia, o horizonte 
se torna ainda mais nebu-
loso. Em parte por causa 
da situação geral, algumas 
empresas estão contratan-
do trabalhadores tempo-
rários informalmente, sem 
nenhum direito. Nós, da 
Federação e do sindicato, 
somos contra essa prática. 
Isto torna as empresas do 
nosso setor ainda mais vul-
neráveis à crise. 

E alertamos que os empre-
sários que desrespeitam as 
leis correm o risco de pas-
sivos trabalhistas. Enfim, 
empresas e trabalhadores 
só têm a perder com essas 
contratações. Seria normal 
sugerir um 2021 pleno de 
boas notícias para conciliar 
com as festas de fim de ano. 
Mas, infelizmente, precisa-
mos esperar que o governo 
acorde e tome medidas 
efetivas a favor do emprego. 
Uma delas seria, junto com 
o Congresso, aprovar as 
reformas tão necessárias 
ao país, como a tributária.

Mas que seja uma refor-
ma justa, mais abrangente, 
que realmente desafogue 
as empresas para permitir 
o avanço do mercado de 
trabalho. Porém, se anuncia 
uma reforma tímida para 
reduzir a burocracia e au-
mentar encargos.

Enfim, só nos resta despe-
dir rapidamente de 2020 e 
pedir muito para que Deus 
ilumine a cabeça de nossos 
governantes em 2021. Aí, 
sim, teremos um Ano Novo 
bom para todos.

Boas festas!
 

(*) - É presidente da Fenaserhtt 
(Federação Nacional 

dos Sindicatos de Empresas de RH, 
Trabalho Temporário e Terceirizado) 

e do Sindeprestem 
(sindicato paulista da categoria).

Vander Morales (*)
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A crise causada pelo Coro-
navírus deixou os consumi-
dores ainda mais exigentes 
e atentos às especificidades 
dos produtos. Essa mudan-
ça, evidenciou a necessida-
de dos vendedores saberem 
se comunicar de forma per-
sonalizada, sendo flexíveis e 
se adaptando às mudanças 
impostas pela digitalização 
acelerada. 

Segundo Carol Manciola, 
CEO da Posiciona Edu-
cação e Desenvolvimento 
, empresa de educação 
empreendedora que capa-
cita as equipes e melhora 
o desempenho nas áreas 
de vendas e atendimento, 
o cliente precisa ser muito 
bem atendido em sua jor-
nada de compra e, por isso, 
a conexão com o consumi-
dor sempre será o grande 
diferencial. A especialista 
destaca que as principais 
características para quali-
ficação desses profissionais 
está na: 
 1) Habilidade Com-

portamental - As 
habilidades compor-
tamentais se torna-
ram muito evidentes 
à medida em que 
cresce a humanização 
das empresas e dos 
processos. Nos dias 
de hoje, é necessário 
que os vendedores 
saibam equilibrar di-
versos e diferentes 
comportamentos em 
meio a imprevistos e 
dificuldades dos con-
textos que possam vir 
a enfrentar. 

  “Atuar com o pen-
samento crítico e 
criatividade ajuda no 
desenvolvimento das 
habilidades compor-
tamentais para se co-
municar com clareza 
e objetividade, amplia 
a capacidade de lidar 
e resolver problemas, 
além de sugerir ofer-

Os vendedores devem se adaptar às mudanças impostas pela 
digitalização acelerada.
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Complexos Eólicos
No último dia 28, a AES Tietê divulgou fato relevante 

informando que adquiriu com sucesso dois complexos de 
geração eólica da Cúbico Brasil S.A., localizados nos estados 
do Rio Grande do Norte e Ceará. A capacidade instalada 
total de geração é de 158,5 MW. A energia assegurada é 
de 68,4 MW, implicando em um fator de carga de 43,2% 
(metodologia P50). O valor total da transação foi de R$ 806 
milhões, dividido em (i) uma assunção de Dívida Líquida 
de R$ 277 milhões e (ii) R$ 529 milhões em caixa. Além 
disso, a AES Tietê informou que pretende financiar toda a 
aquisição por meio da emissão de dívidas.

Quase 400 mil 
empresas fecharam 
na Itália

A Confederação de Comer-
ciantes da Itália (Confcom-
mercio) revelou  que quase 
400 mil pequenas empresas 
não conseguiram suportar 
a crise provocada pela pan-
demia do novo Coronavírus 
Sars-CoV-2 e tiveram que 
fechar as portas em 2020. 
Segundo dados oficiais do 
Movimprese Unioncamere, 
houve uma queda de 10,8% 
no consumo, equivalente a 
uma perda de 120 bilhões 
de euros em relação a 2019, 
o que levou ao fechamento 
definitivo de mais de 390 
empresas no comércio não 
alimentar e de serviços.

Com isso, em comparação 
com 85 mil novas vagas, a re-
dução no número de empre-
sas no país seria de quase 305 
mil (-11,3%). Em 80% dos 
casos, a decisão de encerrar 
as atividades comerciais está 
ligada diretamente à Co-
vid-19. Desta forma, das 240 
mil empresas totais, 225 mil 
foram fechadas por excesso 
de mortalidade e 15 mil por 
déficit de natalidade. Entre 
os setores mais afetados, 
dentro no comércio, estão 
roupas e calçados (-17,1%), 
camelôs (-11,8%) e postos 
de gasolina (-10,1%). 

Por outro lado, as maio-
res perdas nos serviços de 
mercado foram registadas 
nas agências de viagens 
(-21,7%), bares e restauran-
tes (-14,4%) e transportes 
(-14,2%). Na sequência, 
aparecem as atividades 
artísticas, desportivas e 
de entretenimento, que 
registraram um verdadeiro 
colapso com o fechamento 
de uma a cada três em-
presas. Já em relação aos 
trabalhadores autônomos, 
a Confcommercio estima 
o declínio de cerca de 200 
mil profissionais atuantes 
em atividades científicas 
e técnicas, administração 
e serviços, artísticas, de 
entretenimento e diversão 
(ANSA).

Quatro habilidades essenciais para se 
recolocar no mercado de vendas em 2021

tas bem empacotadas e 
conectadas ao perfil do 
consumidor”, explica 
Manciola 

 2) Empatia - Empatia 
também é uma carac-
terística fundamental 
para vendedores se re-
colocarem no mercado 
de trabalho. Falar de 
empatia parece algo 
meio batido, mas é aí 
que mora a essência 
da venda. Vendas, não 
tem só a ver com se 
colocar no lugar do 
outro ou tratar o outro 
como gostaria de ser 
tratado. 

  Empatia tem a ver com 
estar preparado para 
fazer jus à confiança 
que o cliente deposita 
na loja ao se deslocar 
até ela. Para a con-
sultora de vendas, as 
pessoas não compram 
produtos e serviços, 
elas compram melho-
rias para suas vidas e 
compreender isso per-
mite uma grande virada 
de chave na maneira de 
atuar do vendedor. 

  Conhecer o produto, as 
tendências de mercado 
e, principalmente, de 
aplicações, permitirá 
ao vendedor uma abor-
dagem mais adequada, 

sentindo a “vibe” do 
cliente, aproximan-
do-se com interesse 
genuíno e fortale-
cendo a confiança ao 
demonstrar que ao 
lado dele existe um 
especialista pronto 
para ajudá-lo”, des-
taca Manciola. 

 3) Alfabetização Digi-
tal - Independente do 
nível hierárquico ou 
da área de atuação, 
todo profissional deve 
ter um conhecimento 
atualizado e constante 
sobre soluções tecno-
lógicas que auxiliam 
na personalização do 
atendimento e rela-
cionamento. 

 4) Autoconhecimento 
- Segundo a especia-
lista, o autoconheci-
mento é a ferramenta 
chave para entender 
suas características 
e qualidades e iden-
tificar as necessida-
des que precisam ser 
desenvolvidas para 
obter o resultado ne-
cessário. Só podemos 
compreender os ou-
tros quando conhe-
cemos a nós mesmos. 

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

A união internacional 
para o compartilha-
mento de informações 

sobre o Sars-CoV-2 e investi-
mentos maciços de governos, 
empresas e organizações 
fizeram o mundo acompa-
nhar quase em tempo real o 
delicado processo de desen-
volvimento de imunizantes 
contra a Covid-19.

Além disso, os testes conci-
liaram fases simultâneas para 
acelerar os estudos e permitir 
que o planeta chegasse em de-
zembro com vacinas já em uso 
por países como Reino Unido, 
Canadá, EUA e Rússia. Até a 
pandemia, o imunizante de 
desenvolvimento mais rápido 
na história era a vacina contra 
a caxumba, que levou quatro 
anos até ser disponibilizada 
para a população. Normal-
mente, um imunizante eficaz 
demora de 10 a 15 anos para 
ficar pronto - a vacina contra a 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (Sars) levou quase uma 
década.

“Eu acredito que isso acon-
teceu devido à velocidade que 
a gente tem hoje nos meios 
de comunicação virtuais, o 
que possibilitou esse avanço 
de tecnologia de informação 
que existe no mundo inteiro. 
Esses esforços a nível mundial 
e também aqui no Brasil foram 
muito importantes”, destaca 
o presidente do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), 
Fernando Pigatto. Já para 
a consultora da Sociedade 
Brasileira de Infectologia 
(SBI), Raquel Stucchi, outra 

Vacina contra a Covid ficou pronta em tempo recorde.

‘Corrida das vacinas’ 
impulsionou inovação em 2020
Um dos fatores colaterais positivos da crise sanitária gerada pela pandemia de Covid-19 em 2020 é o avanço 
histórico e em tempo recorde no estudo, desenvolvimento, produção e aprovação de vacinas contra uma doença

A
N

SA Mas essa rapidez no desen-
volvimento das vacinas pode 
trazer problemas para a saúde 
das pessoas? A consultora da 
SBI não acredita que isso seja 
possível, mesmo que reações 
adversas inesperadas possam 
aparecer de maneira pontual. 
“A hora em que você começa a 
fazer uma aplicação de vacina 
em larga escala, você pode ter 
surpresas, como aconteceu 
agora na Inglaterra, com dois 
quadros de reação alérgica, 
e eles estão mudando até a 
orientação da vacinação”, diz 
Stucchi, referindo-se a dois 
casos de alergia constatados 
no primeiro dia de imunização 
no Reino Unido.

“A gente sabe que isso 
acontece. Foi assim com o 
rotavírus, foi assim com a 
vacina de dengue, que você 
tem uma fase três com cen-
tenas de milhares de pessoas 
e depois, quando você vai 
fazer com um grupo muito 
maior, pode aparecer alguma 
reação que você não tinha 
visto até então. Isso pode 
acontecer, não é surpresa 
e não desmerece a vacina. 
É um avanço importantíssi-
mo”, pontua. Já o presidente 
do CNS lembra que esses 
avanços e essa rapidez po-
dem ser mantidos no futuro 
se continuar havendo inves-
timentos públicos e privados 
em pesquisa e inovação. 
“Quando o setor público 
recebe mais investimentos, 
as respostas também vêm 
mais rápidas”, afirma Pigatto 
(ANSA).

razão para essa velocidade é o 
fato de que o mundo já tinha 
informações sobre a estrutura 
de Coronavírus semelhantes 
devido às epidemias de Sars, 
entre 2002 e 2003, e Síndro-
me Respiratória do Oriente 
Médio (Mers), em 2013.

“Isso possibilitou que a 
gente usasse também os en-
saios clínicos contra a Sars e 
a Mers e, com isso, realmente 
foi possível ter essa vacina 
em um tempo tão recorde”, 
acrescenta Stucchi. Segundo 
dados da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) consul-
tados em 16 de dezembro, 
há no mundo 52 candidatas 
a vacina contra a Covid-19 
nas fases de estudos clínicos 
(em humanos) e outras 162 
em etapa pré-clínica (testes 
em laboratório e animais).

Grande parte delas usa vírus 
(ou partes deles) inativos 
para “ensinar” o sistema imu-
nológico a reagir ao invasor 
e produzir anticorpos. No 
entanto, a primeira vacina 

anti-Covid aprovada para 
uso humano no Ocidente, 
desenvolvida pelo laboratório 
alemão BioNTech e pela far-
macêutica americana Pfizer, 
usa uma tecnologia inédita: o 
RNA mensageiro (mRNA). A 
técnica se baseia em uma es-
pécie de “instrução” genética 
para as células produzirem 
a proteína spike, usada pelo 
Sars-CoV-2 para atacar o 
organismo. 

Ao reconhecer essa prote-
ína, o sistema imunológico 
cria os anticorpos necessários 
para neutralizá-la e que, mais 
tarde, servirão para curar uma 
eventual infecção pelo Co-
ronavírus. Os estudos sobre 
esse tipo de técnica começa-
ram ainda na década de 1990, 
mas foram impulsionados 
pela pandemia. “Sem dúvida 
nenhuma, essas tecnologias 
inéditas que usaram agora 
deverão ser aproveitadas para 
outras vacinas, e isso será um 
ganho imenso para o mundo”, 
destaca Stucchi.
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LABN EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF nº 39.314.553/0001-54 - NIRE 35.232.260.507

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Dr. Chucri Zaidan nº 296, Conjunto 231 e 51, VG, 
Setor Escritório Torre Z, Novo Centro de SP, CEP 04583-110, com seu Contrato Social devidamente 
arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.232.260.507, vem a público divulgar que, em 
28/12/2020, foi aprovada por sua única sócia, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do 
Código Civil Brasileiro, a redução parcial do capital social R$ 7.385.000,00 (sete milhões, trezentos e 
oitenta e cinco mil reais), com o cancelamento de 738.500.000 (setecentos e trinta e oito milhões e 
quinhentas mil) quotas e restituição da totalidade à única sócia. São Paulo, 28 de dezembro de 2020. 

Caroline Perez Mathey Rinco, Diretora

LAREH SPV I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 09.250.757/0001-08 - NIRE 35.221.899.234

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Dr. Chucri Zaidan nº 296, Conjuntos 231 E 51, 
VG, Setor Escritório Torre Z, Novo Centro de SP, CEP 04583-110, com seu Contrato Social 
devidamente arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.232.260.507, vem a público divulgar que, 
em 23/12/2020, foi aprovada por sua única sócia, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do 
Código Civil Brasileiro, a redução parcial do capital social R$ 7.635.000,00 (sete milhões, seiscentos 
e trinta e cinco mil reais), com o cancelamento de 7.635.000 (sete milhões, seiscentas e trinta e cinco 
mil) quotas e restituição da totalidade à única sócia. São Paulo, 23 de dezembro de 2020. 

Caroline Perez Mathey Rinco, Diretora

TCP Salto Industrial S.A.
CNPJ nº 14.053.489/0001-74

Demonstrações financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais

As demonstrações financeiras completas, contendo 
Notas Explicativas e o parecer dos auditores independentes 

encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
A Diretoria

Ricardo Calderon - Contador - CRC: CT 1SP 115947/O-9

Demonstrações das mutações 
do patrimônio líquido

Ativos      2018       2017
Caixa e equivalentes de caixa  535   57 
Estoques  42.277   37.347 
Tributos a recuperar  4   4 
Adiantamentos  1   1 
Total do ativo circulante  42.817   37.409 
Total do ativo  42.817   37.409 
Passivo      2018       2017
Fornecedores e outras contas a pagar  203   177 
Imposto de renda e contribuição social a pagar  30   12 
Total do passivo circulante  233   189 
Caução  366   - 
Rendimentos não realizados  3   - 
Total do passivo não circulante  369   - 
Patrimônio líquido  42.215   37.220
Capital social  40.135   39.653 
Prejuízos acumulados  -   (2.433)
Reserva de lucros  2.080   - 
Total do passivo e patrimônio líquido  42.817   37.409 

 Demonstrações dos resultados   2018  2017
Receita Líquida  837   919 
Despesas operacionais: Reversão de perda por impairment  4.929   - 
Despesas administrativas   (1.150)  (929)
Despesas comerciais  (4)  (22)
Despesas tributárias  (2)  (5)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e tributos   4.610   (37)
Receitas financeiras   4   17 
Despesas financeiras   (25)  (2)
Receitas (despesas) financeiras líquidas   (21)  15 
Resultado antes do IR e contribuição social  4.589   (22)
Imposto de renda e contribuição social corrente  (76)  (89)
Prejuízo do exercício  4.513   (111)

 Demonstrações dos fluxos de caixa     2018   2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais  (416)  (111)
Resultado do exercício   4.513   (111)
Ajuste ao prejuízo do exercício: Reversão de perda por impairment  (4.929)  - 
Variação no capital circulante: Variação em outros ativos  -   68 
Aumento / (Diminuição) de fornecedores e outras contas a pagar   27   (15)
Variação no imposto de renda e contribuição social  17   (23)
Variação em outros passivos e rendimentos não realizados  368   (1)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (4)  (82)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento  
Aumento de capital  482   - 
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento   482   - 
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa   478   (82)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  57   139 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  535   57 
 Demonstrações dos resultados abrangentes       2018       2017
Prejuízo do exercício   4.513   (111)
Resultado abrangente total  4.513   (111)

 Capital Reserva Prejuízos Total do patri-
    social  de lucros acumulados mônio líquido
Saldo em 31/12/2016  39.653   -   (2.322)  37.331 
Prejuízo do exercício -   (111)  (111)
Saldo em 31/12/2017  39.653   -   (2.433)  37.220 
Aumento de capital  482  - -  482 
Lucro do exercício -  4.513  -  4.513 
Compensação do prejuízo -  (2.433)  2.433   - 
Saldo em 31/12/2018  40.135   2.080   -   42.215 

TCP Salto Industrial S.A.
CNPJ nº 14.053.489/0001-74

Demonstrações financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)

As demonstrações financeiras completas, contendo 
Notas Explicativas e o parecer dos auditores independentes 

encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
A Diretoria

Henrique Luiz Gonzaga 
Contador - CRC 1SP256056/0-O

Demonstrações 
das mutações do 

patrimônio líquido

Balanços patrimoniais
Ativos      2019       2018
Circulante  44.031   42.817
Caixa e equivalentes de caixa  1.334   535 
Contas a receber  279   - 
Tributos a recuperar  7   4 
Estoques - Galpões logisticos para comercialização  42.110   42.277 
Outros ativos  301   1 
Total do ativo  44.031   42.817 
Passivo      2019       2018
Circulante  771   233
Fornecedores  291   - 
Obrigações tributárias  217   203 
Imposto de renda e contribuição social a pagar  80   30 
Dividendos a pagar  183   - 
Não circulante  414   369
Depósitos em garantia  366   366 
Impostos diferidos  48   - 
Outros passivos não circulante  -   3 
Patrimônio líquido  42.846   42.215 
Capital social  40.135   40.135 
Reserva legal  73   - 
Reserva de lucro  2.638   2.080 
Total do passivo e patrimônio líquido  44.031   42.817 

 Demonstrações dos resultados    2019   2018
Receita líquida de alugueis  2.972   837 
Despesas operacionais:Ajuste de Valor Recuperável - “Impairment”  (218)  4.930 
Despesas administrativas   (1.007)  (1.150)
Despesas comerciais  -   (5)
Despesas tributárias  (3)  (2)
Resultado operacional  1.744   4.610 
Receitas financeiras   46   4 
Despesas financeiras   (2)  (25)
Resultado financeiro líquido  44   (21)
Lucro antes do IR e da contribuição social  1.788   4.589 
Imposto de renda e contribuição social corrente  (287)  (76)
Imposto de renda e contribuição social diferido  (37)  - 
Lucro líquido do exercício  1.464   4.513 

 Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais     2019     2018
Lucro líquido do exercício  1.464   4.513 
Ajustes ao lucro líquido do exercício  
Ajuste de Valor Recuperável - “Impairment”  (218)  (4.930)
Lucro líquido do exercício ajustado  1.246   (417)
(Aumento) em ativos circulantes  (197)  - 
Aumento em fornecedores  291   27 
Aumento em obrigações tributárias  350   76 
Impostos pagos no exercício  (238)  (58)
Redução em outros passivos não circulantes  (3)  368 
Caixa líquido aplicado nas (utilizado nas) 
atividades operacionais  1.449   (4)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento  
Aumento de capital  -     482 
Dividendos pagos no exercício  (650)  - 
Caixa líquido gerado das (utilizado nas)
 atividades de financiamento   (650)  482 
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   799   478 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  535   57 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  1.334   535 

 Demonstrações dos resultados abrangentes       2019    2018
Lucro líquido do exercício  1.464   4.513 
Resultado abrangente do exercício  1.464   4.513 

   Reserva Lucros Total do
 Capital Reserva de acumu- patrimônio
     social        legal     lucros     lados        líquido
Saldo em 31/12/2017  39.653   -   -   (2.433)  37.220 
Aumento de capital  482   -   -   -   482 
Lucro líquido do exercício  -   -   -   4.513   4.513 
Transferência para reservas    2.080   (2.080)  - 
Saldo em 31/12/2018  40.135   -   2.080   -   42.215 
Lucro líquido do exercício   -   -   1.464   1.464 
Transferência para reservas  -   73   1.208   (1.281)  - 
Dividendos a pagar  -   -   -   (183)  (183)
Dividendos pagos no exercício  -   -   (650)  -   (650)
Saldo em 31/12/2019  40.135   73   2.638   -   42.846 

ECOGEN RIO SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S.A. - CNPJ 73.688.855/0001-20 - NIRE 33.3.0029211-0 - Extrato da Ata 
de Assembleia Geral Extraordinária em 16/11/2020 - Data e horário: 16/11/2020 às 14h. Local: Rio de Janeiro/
RJ. Mesa: Presidente: Luiz Carlos Carolino Cabral; Secretária: Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Totalidade. 
Convocação: Dispensada. Deliberações por Unanimidade: (i) Aprovada a alteração o Artigo 2º do Estatuto Social. O 
Artigo 2º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, na 
Av. das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, Conj. 1102 - Parte A, CEP 04794-000, podendo abrir e fechar filiais, agências ou 
representações em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante resolução da Diretoria.” Encerramento: Nada mais. 
Rio de Janeiro, 16/11/2020. JUCERJA nº 00003972743 em 24/11/2020. JUCESP NIRE 3530056112-1 em 14/12/2020

TIETÊ VEÍCULOS S.A.  -  CNPJ/ME nº 68.857.085/0001-62 - NIRE 35.3.0034949-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária

Realizada em 28 de julho de 2020, às 10h50min, na sede social. Presença: Totalidade do capital soci-
al da Companhia. Mesa: Sr. Sergio Comolatti - Presidente e  Sr. José Álvaro Sardinha – Secretá-
rio. Por unanimidade e com as abstenções legais, os acionistas tomaram as seguintes deliberações
de conformidade com a ordem do dia: (i) Aprovada as contas dos administradores e as demonstra-
ções financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) Aprovada a destina-
ção do lucro líquido do exercício no valor de R$ 10.134.313,94,da seguinte forma: (a) R$ 506.715,70
para a Reserva Legal; e (b) R$ 9.627.598,24 para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro.
(iii) Reelegeu os membros da Diretoria,  pelo prazo de mandato de 01 ano:  Diretor Presidente, Ser-
gio Comolatti; Diretores: Diego Comolatti, José Álvaro Sardinha e Rivaldo Bandeira, todos devida-
mente qualificados na Ata. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Registro JUCESP
nº 421.122/20-1 em sessão de 06.10.2020.

TIETÊ VEÍCULOS S.A. CNPJ/ME nº 68.857.085/0001-62 – NIRE 35.3.0034949-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 09 de maio de 2019, às 10h50 min, na sede social da Companhia. Presença: Totalidade do
capital social da Companhia. Mesa: Sr. Sergio Comolatti - Presidente e Sr. José Álvaro Sardinha - Secretá-
rio. Por unanimidade e com as abstenções legais, os acionistas tomaram as seguintes deliberações, de confor-
midade com a ordem do dia: Ordinária: (i) Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações finan-
ceiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Aprovada a destinação do lucro líquido
do exercício no valor de R$ 8.164,34, da seguinte forma: a) R$ 408,22 para a Reserva Legal; e b) R$
7.756,12 para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro; (iii) Aprovar a ratificação do valor de R$ 697,19
destinado ao aumento de capital social; (iv) Reelegeu os membros da Diretoria pelo prazo de mandato de 01
ano: Diretor Presidente, Sergio Comolatti; Diretores: José Álvaro Sardinha; Diego Comolatti e Rivaldo Ban-
deira, todos devidamente qualificados na Ata. Extraordinária: (i) Retificar o valor do capital social da Compa-
nhia, em razão da ausência da capitalização de R$ 697,19, passando o mesmo de R$ 26.679.302,81 para R$
26.680.000,00. Desta forma, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte
redação: “ARTIGO 5º: O capital social, subscrito e totalmente integralizado, representado  em moeda corrente
nacional é de R$ 26.680.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta mil reais) dividido em 1.000 (mil)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, de
acordo com o documento Anexo I. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Registro JUCESP
sob nº 346.998/19-0 em 03/07/2019.

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ/ME nº 61.490.561/0001-00  -  NIRE 35.3.0001676-9
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 28 de julho de 2020, às 11h50min, na sede social da Companhia. Presença: Totalidade do
capital social da Companhia. Mesa: Sr. Sergio Comolatti - Presidente e Sr. José Álvaro Sardinha -
Secretário. Por unanimidade e com as abstenções legais, os acionistas tomaram as seguintes delibera-
ções, de conformidade com a ordem do dia: Ordinária: (i) Aprovadas as contas dos administradores e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) Aprovada a
destinação do lucro líquido do exercício no valor de R$ 51.735.400, da seguinte forma: a)
R$ 25.900.000,00 para o aumento do capital social da Companhia; b) R$ 2.586.770,04 para a Reserva Le-
gal; e, c) R$ 19.548.357,84 para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro. d) Distribuição de lucros
para pagamento de dividendos aos sócios em 31/12/2019 no valor de R$ 3.700.273,00. (iii) Reelegeu os
membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de 01 ano:  Diretor Presidente, Sergio Comolatti; Direto-
res: José Álvaro Sardinha; Conrado Comolatti Ruivo e Armando Sentin, todos devidamente qualificados na
Ata.  Extraordinária: (i) Aumentar o capital social da Companhia de R$ 323.999.528,00 para R$
349.899.528,00 mediante a capitalização de R$ 25.900.000,00 correspondente à parcela do lucro líquido
do exercício encerrado em 31 de dezembro 2019.  Desta forma, o Artigo 5º do Estatuto Social da Compa-
nhia passará a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 5º: O capital social, subscrito e totalmente
integralizado, representado em moeda corrente nacional é de R$ 349.899.528,00(trezentos e quarenta e
nove milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais) dividido em 17.217
(dezessete mil, duzentos e dezessete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) Consolida-
ção do Estatuto Social da Companhia, de acordo com o documento Anexo I. Esta ata foi lida, aprovada e
assinada pelos presentes. Registro JUCESP sob nº 345.923/20-0 em sessão de 27.08.2020.

Como você utiliza 
as informações na 

sua empresa? 

Atualmente 
verificamos uma 
imensa produção de 
informação

No entanto, muitas 
organizações in-
vestem fábulas em 

tecnologias de informação 
que não parecem ter uma 
relação direta com o de-
sempenho organizacional e 
continuam com problemas 
informacionais. 

Por quê? Os executivos 
precisam aprender a fazer 
as perguntas: “De que tipo 
de informação necessito, 
sob que forma e quando?” 

As perguntas seguintes 
que as pessoas precisam 
aprender a fazer são: “A 
quem devo que tipo de 
informação? Quando e 
onde?” 

O que acontece é que as 
organizações muitas vezes 
não prestam atenção à 
qualidade da informação 
necessária, e com isso tra-
balham ora com carência 
de informações ora com in-
formações desnecessárias. 

A informação essencial 
é aquela que contribui 
diretamente para com o 
negócio da organização e 
circula, dentro dela, de 
forma limpa (minimizan-
do ao máximo o ruído e 
veiculação de informações 
desnecessárias), sistema-
tizada, construindo uma 
linguagem entendida por 

todos e com o mesmo 
sentido de interpretação, e 
racional com processos de 
trabalho e sistemas infor-
macionais que reproduzam 
tal racionalidade. 

Uma economia baseada 
em informação caracteri-
za-se por dois fatores: a 
informação cada vez mais 
é a base para a competi-
ção; as necessidades do 
gerenciamento da infor-
mação devem acionar as 
alternativas tecnológicas. 
Assim sendo, a informação 
afeta a estratégia tanto 
como um dado vital para o 
processo de planejamento, 
quanto como uma variável 
essencial da definição da 
estratégia. 

A informação segundo 
Peter Druker é o recur-
so-chave, que cria, cada 
vez mais, o elo com seus 
colegas de trabalho, com 
a organização e sua “rede” 
e possibilita que os traba-
lhadores do conhecimento 
façam o seu trabalho. As 
organizações atualmente 
são muito mais basea-
das em informações, na 
exploração do potencial 
comercial e estratégico 
de dados, transformando 
em informações de inteli-
gência para utilização na 
tomada de decisão diária 
do empresário. 

Reflita e pense! 

(*) - É mentor master da Boomit 
(www.boomit.com.br). 

Antonio Jorge Zanesco Jr (*)

As mudanças e adequa-
ções provocadas pela pan-
demia da Covid-19 trans-
formaram o ambiente de 
trabalho e exigiram dos 
gestores mais flexibilidade 
para atender às demandas 
tanto dos colaboradores 
em home office quanto dos 
funcionários em regime 
presencial. 

A flexibilização foi consi-
derada uma das priorida-
des entre os gestores para 
atrair e reter talentos em 
2021, segundo uma pes-
quisa da Oxford Economi-
cs e da Society of Human 
Resources Management 
com 3,7 mil gestores de RH 
em dez países, incluindo 
300 brasileiros. Uma das 
práticas estratégicas que 
já oferece flexibilidades 
para os colaboradores é 
a de Benefícios. E, com a 
pandemia, a procura das 
empresas por benefícios 
flexíveis aumentou.

Na corretora Galcorr, 
por exemplo, houve um 
crescimento de 30% na 
procura por modalidades 

A flexibilidade permite ao funcionário fazer ajustes e adaptações 
conforme suas necessidades.
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A energia eólica offfshore é o “pré-sal” das fontes renováveis e deverá adicionar um 
gigawatt por ano, até 2035, na geração de eletricidade.

A Ramboll Brasil, uma das maiores 
consultorias ambientais do mun-
do, liderará o processo de gestão 

ambiental, em todas as fases do projeto, 
da implantação, até o descomissiona-
mento, do empreendimento de energia 
eólica offshore Asa Branca, localizado 
no Ceará. A obra, que deverá começar 
em 2023, absorverá investimento de 
aproximadamente R$ 13 bilhões, sendo 
um fator relevante para a retomada da 
economia no período pós-pandemia. 

De acordo com Eugenio Singer, 
presidente da Ramboll Brasil, a ener-
gia eólica offfshore é o “pré-sal” das 
fontes renováveis e deverá adicionar 
um gigawatt por ano, até 2035, na 
geração de eletricidade. “O Brasil tem 
condições extremamente favoráveis, 
tanto no Nordeste quanto no Sul, 
para esse tipo de empreendimento. A 
magnitude desses projetos marítimos 
é expressiva e deverá levar o país, até 
2030, à liderança mundial na geração 
de energia eólica mundial. Hoje, so-
mos o oitavo produtor somente com 
a terrestre”. 

O Complexo Asa Branca será capaz 
de gerar 3,2 Terawatts-hora (TWh) 
por ano, ou 3,2 milhões de megawatt-
s-hora (MWh) anuais, o suficiente 
para atender 1,3 milhão de pessoas ou 
uma cidade com 340 mil residências. 
Porém, para se alcançar esse objetivo 
será necessário o apoio dos poderes 
Executivo e Legislativo.

“É preciso que o setor público crie 
condições e incentivos para que 
esse modelo de energia limpa possa 
ser adotado no Brasil, nos mesmos 
moldes de outros programas, como 
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Vem aí o maior projeto de 
energia eólica offshore do País
“O Brasil tem condições extremamente favoráveis, tanto no Nordeste quanto no Sul, para esse tipo de 
empreendimento"

o Proálcool, para o etanol, e o Proin-
fa, para eólicas terrestres”, explica 
Marcello Storrer, CEO da Usina Asa 
Branca. Vários investidores estão 
dialogando com os empresários do 
complexo para possibilitar e alavan-
car sua implantação. 

Com o intuito de viabilizar o empre-
endimento, a Ramboll Brasil convidou 
mais duas empresas ambientais para 
compor um consórcio interdisciplinar 
destinado ao desenvolvimento de todo 
o projeto, que inclui também o disci-
plinamento e exploração do espaço 
marítimo, assim como toda a parte 
social. Essas empresas são a Cepemar, 
que já foi associada ao Grupo Suzano 
na CP+, e a Integratio. 

De acordo com a Empresa de Pesqui-
sa Energética, o Brasil tem potencial de 
gerar 1.700 gigawatts (GW) de energia 

eólica offshore, o que equivale a 11 
vezes a capacidade de geração total 
instalada no país em 2020. “A condição 
da costa brasileira e a incidência de 
ventos, que são mais rápidos e uni-
direcionais, são ideais para esse tipo 
de investimento e empreendimento”, 
explica Nelson Saldanha, CEO do 
Grupo Cepemar, especializado em 
monitoramento marítimo. 

Por enquanto, o projeto terá como 
foco o Nordeste, mas todo o Brasil pode 
ser contemplado com esse nível de tec-
nologia. “Os estados do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, bem como a Costa do 
Rio Grande do Sul, têm grande poten-
cial”, aponta Rolf Fuchs, presidente da 
Integratio, empresa especializada em 
mediação social e sustentabilidade. - 
Fonte e mais informações: (https://
ramboll.com/contact/brazil). 

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

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os 
contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não 
regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na 
suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pen-
dências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: L. V. S. 16884109882, CNPJ: 
**.*73.515/0001-**, Contrato: 4500033851; Empresa: A. J. M. 45009621827, CNPJ: **.*03.965/0001-
**, Contrato: 4500023228; Empresa: M. I. S. C. DE B. LTDA-ME, CNPJ: **.*15.303/0001-**, Con-
trato: 4500020948; Empresa: C. DA S. T. -ME, CNPJ: **.*46.402/0001-**, Contrato: 4500013941; 
Empresa: S. G. G. DE S. 08256788895, CNPJ: **.*50.774/0001-**, Contrato: 4500035961.

A flexibilização de benefícios é uma 
das principais tendências para 2021

de pontos, a flexibilização 
de benefícios permite es-
colher como gastar o valor 
do auxílio no momento 
do uso.  

“O funcionário pode 
trocar o vale-refeição por 
vale-alimentação no caixa 
do supermercado, por 
exemplo. Com a flexibili-
zação do benefício, o co-
laborador tem a liberdade 
de usar o valor do auxílio 
conforme sua necessi-
dade naquele momento” 
esclarece Noah Palhari, 
especialista em desen-
volvimento de negócios 
e benefícios corporativos 
da Galcorr. 

A especialista explica 
que o desenho dos be-
nefícios flexíveis está de 
acordo com as Leis Traba-
lhistas. “Na flexibilização 
dos benefícios, podemos 
incluir ainda programas 
relativos a previdência, 
educação e seguro, além 
de saúde, transporte e ali-
mentação”, explica Noah 
Palhari. Fonte: (www.
galcorr.com.br).

de auxílio que permitem 
aos funcionários fazer 
ajustes e adaptações con-
forme suas necessidades. 
“Oferecer novos formatos 
traz uma grande satisfação 
para os colaboradores e 
ajuda o RH a reter talentos. 
A empresa que adota esse 
modelo ganha um grande 
diferencial, se tornando 
mais competitiva, além de 
motivar o seu colaborador”, 
esclarece a especialista 
em desenvolvimento de 

negócios e benefícios cor-
porativos da Galcorr, Leili 
Kelly Lira. 

Outra solução para rein-
ventar estratégias é flexibi-
lizar o uso dos benefícios. 
O nome é parecido, mas 
as práticas são diferentes. 
Enquanto os benefícios fle-
xíveis oferecem autonomia 
ao colaborador para rema-
nejar os valores dos auxílios 
combustível, transporte, 
refeição ou alimentação, 
como se fosse um sistema 
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 30 de dezembro de 20206

A designer de interiores Cristiane Carvalho, que vive em 
Setúbal há quatro anos e é mãe de Natan, de 6 anos, e Ana 
Julia, de 13 anos, conta que, antes de tudo, os adultos – 

ou responsáveis pela mudança – precisam entender que viver 
é diferente de passear, ou seja, aquela cidade que foram passar 
férias, que parecia ser perfeita, nem sempre terá campo para 
a carreira da pessoa, nem sempre o clima será o indicado para 
quem tem membros alérgicos na família, entre outros desafios 
que muitas vezes são esquecidos ao pensar em uma mudança. 

“Nosso planejamento inicial era morar no Porto. Mas perce-
bemos que nosso filho teria muitos problemas, já que lá é frio. 
Então decidimos ficar um tempo em Almada, que é ao lado de 
Lisboa. E fomos testando os locais, descendo um pouco.  Quando 
chegamos a Setúbal, percebemos que tinha algo mais parecido 
com o Rio de Janeiro, inclusive a questão das praias. Então, 
decidimos ficar aqui. 

O que quero dizer com isso é que, apesar do planejamento ser 
essencial, inclusive em relação ao valor que as famílias devem 
ter como reserva até se estabilizar no local, nem sempre tudo 
acontece como pensado. E quando há crianças envolvidas, é 
necessário pensar na infra que seu filho pode precisar em algum 
momento”, explica.

Acostumada a mudanças por conta do trabalho, Cristiane já 
estava acostumada aos grandes projetos, obras e organização 
diante de novas realidades, por isso, acaba atuando também 
como consultora de brasileiros que estão em busca de moradia 
em Portugal. 

Ela explica os nomes dos imóveis e materiais de construção, 
indica consultoras em outras áreas importantes para a mudan-
ça de vida e estimula que as famílias não deixem 100% da vida 
anterior no Brasil. “Crianças são apegadas aos seus espaços. 
Elas sentem falta do quarto, dos amigos, da rotina. Não que os 
adultos não sintam, mas para os pequenos é mais complicado 
entender o porquê de estarem se mudando, mesmo com os pais 
e responsáveis tendo explicado muitas vezes”, diz. 

“Muitos brasileiros acabam me procurando ao chegar aqui para 
criar um projeto novo para onde vão morar e eu sempre falo que, 

Quando se trata de mudança de estilo de vida, cidade ou país não basta vestir branco e mentalizar boas energias. 
É preciso se planejar e muito. Afinal, mesmo com tudo organizado, muitas vezes, apenas quando 

se chega no destino é possível ter a certeza das escolhas. 

Foto de fauxels no Pexels

- A maioria das famílias em Portugal busca proporcionar certa 
individualidade para as crianças. É uma prática muito comum 
em Portugal dar ensinamentos para que a criança se torne 
bem independente e responsável desde pequena. E, para isso, 
normalmente cada filho tem um quarto, para que “tome conta” 
daquele ambiente;

- Diferentemente do que acontece no Brasil, em que os quartos 
recebem muita atenção na hora da decoração, em Portugal, o 
maior investimento e valorização vão para a cozinha, a sala e as 
marquises (varandas fechadas);

- Na mudança para outro país, o melhor é levar apenas o essen-
cial. Eu, por exemplo, trouxe apenas pertences de maior valor 
agregado sentimental. Deixamos muitas roupas, sapatos etc. Estas 
coisas achamos melhor renovar. E vez ou outra, quando vamos 
ao Brasil, trazemos mais alguma coisinha, pequenas, bobas, mas 
que depois de tanto tempo acabam fazendo falta;

- Muitas famílias perguntam se é melhor investir na compra de 
um imóvel ou alugar. Se existe a pretensão de ficar mesmo em 
Portugal, o melhor negócio é sempre a compra. A vista se consegue 
melhor negociação. Mas mesmo quem opta pelo financiamento 
do imóvel fica mais barato que o do arrendamento – aluguel;

- Transformar um imóvel de outro país em um lar, por mais 
bonito que seja o espaço, muitas vezes não é tão fácil. Costumo 
dizer que é preciso desapegar para se preparar para a nova rea-
lidade, mas às vezes a própria decoração do imóvel e escolha do 
local pode conter traços que leve os pensamentos à Terra Natal. 
E essa memória afetiva pode ajudar, e muito, na adaptação, 
especialmente das crianças e adolescentes;

- Não estranhe se seus filhos precisarem de tempo para a adap-
tação, tanto cultural, quanto climática. Para facilitar esse processo, 
se você puder escolher, opte por uma região que agrade a todos. 
Afinal, como dito anteriormente, não são férias, mas um novo lar;

- Para ajudar a tornar a mudança mais confortável para as 
crianças e a família como um todo, leve um pouco do estilo de 
sua casa no Brasil. Nós, por exemplo, procuramos inserir no dia 
a dia dos nossos filhos o que eles gostavam de fazer no Brasil e 
incluímos novidades que sabíamos que iriam encantar. 

Por exemplo, montamos um painel gigante para colocar fo-
tos na nova realidade com outras que levamos de lembranças 
divertidas do Brasil. Dessa forma, ajudamos eles a encararem a 
mudança e saber que sentir saudades é normal, mas que o novo 
pode ser bom também;

- Não se assuste se, em alguns momentos, houver questiona-
mentos sobre a mudança ter sido o melhor caminho. Em datas 
comemorativas, por exemplo, é comum isso acontecer, pois é o 
tempo de união e reuniões. Mas, no geral, no dia a dia, a maio-
ria tem a certeza de ter feito a melhor escolha para ter melhor 
qualidade de vida;

- Aqui, o futuro da criança não depende apenas dos pais. As 
escolas acompanham as crianças desde cedo. Meu filho, por 
exemplo, é acompanhado de perto por nós e pelas instituições, 
que estimulam a organização desde pequenos - dos brinquedos, 
momento de ficar em silêncio para respeitar o filme, pedir licen-
ça sempre para ir a algum lugar, cumprir horário para os mais 
crescidos etc. são atitudes comuns entre os pequenos;

- Para as famílias que querem levar seus animais, não há 
problemas, mas precisam do chip e das vacinas exigidas por 
lei. O mais importante aqui é verificar o local onde irá morar, se 
permite animais;

- No Brasil, normalmente, as famílias fazem festas de ani-
versário no play ou em casas de festas. Aqui comemora-se 
muito no infantário ou em casas de festas. Inclusive, quando 
estamos no verão, encontramos algumas comemorações no 
estilo piquenique. Mas um detalhe: as festas para crianças são 
para as crianças, e não para adultos também. Os pais levam as 
crianças e buscam depois, não ficam no local. Fonte: Exclusiva 
- Agência de Conteúdo.
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Ano novo, vidA novA e 
Até pAís novo - dicAs 

pArA queM pretende 
recoMeçAr eM portugAl

é preciso se plAnejAr e Muito

apesar das adequações por ser um novo país, é preciso manter 
traços da casa que deixaram para trás, porque isso trará boas 
memórias, ajudará a amenizar a saudade e dará a sensação de 
que aquele novo espaço é, de fato, um lar como tinham antes”, 
pontua. A seguir, Cristiane fala um pouco sobre decoração, 
mudança, adaptação e o conceito de "lar doce lar", ainda que 
em outro país.

- Para toda boa adaptação é necessário tempo. Então, conversar 
e pensar no conforto de todos na nova casa, especialmente dos 
pequenos, ajuda muito no processo;
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Por que saber sobre a 
Experiência do Cliente?

Fidelizar o cliente é sonho 
e objetivo de inúmeras 
empresas. O que muitas não 
sabem é por onde começar 
esse processo

Em 2020, falou-se bastante so-
bre a experiência do cliente, 
principalmente por conta da 

queda nas relações de consumo, 
ocasionada pela Covid-19. Uma pes-
quisa realizada pela Connekt apontou 
que a demanda por profissionais que 
trabalham com experiência do cliente 
cresceu 221% nos últimos três meses. 

A palavra experiência tem tomado 
cada dia mais os pensamentos das 
companhias, que buscam constan-
temente um diferencial diante dos 
mercados em expansão e da concor-
rência latente. Mas, afinal, por que 
saber sobre a experiência do cliente? 

Lembra daquele motorista de apli-
cativo que te atendeu gentilmente 
ou daquele vendedor que foi solicito 
e assertivo na ajuda para escolha do 
melhor produto? Sobre as experiên-
cias ruins, lembramos com ainda mais 
facilidade. Certamente deixamos de ir 
a algum restaurante em que a comida 
não era boa ou onde o atendimento 
era ruim. 

Esses exemplos são perfeitos para 
exemplificar a importância de falar-
mos sobre a experiência do cliente 
rotineiramente. É preciso criar meca-
nismos para que o cliente utilize, goste 
e tenha recorrência em seu negócio e 
mais, seja a propaganda dele. 

Atualmente, existem inúmeras 
definições do que é experiência do 

cliente mas, de forma objetiva, é a 
impressão que uma empresa deixa 
em um cliente. 

Já ouviu aquele ditado “a primeira 
experiência é a que fica”? Customer 
Experience (ou Experiência do Clien-
te) pode ser definida dessa forma. 
As empresas precisam apostar em 
boas experiências para os seus con-
sumidores por várias razões, desde 
o propósito da marca até a eficácia e 
procedência do produto. Além disso, 
os canais de atendimento e para me-
lhor navegação influenciam muito na 
decisão de compra e consumo. 

A Customer Experience torna-se 
ainda mais estratégica quando pensa-
mos no crescimento de uma empresa. 
Uma boa experiência faz com que a 
marca fique conhecida, seja indicada 
e tenha clientes fiéis. Em longo prazo, 
não há dúvida que isso deve fomentar 
o crescimento da sua empresa, con-
corda? Além de deixar seus clientes 
satisfeitos, empresas que investem 
em experiência do cliente também 
investem em fidelização, crescimento 
e até mesmo em marketing. Não tem 
nada melhor do que pessoas reais 
falando do seu produto, não é mesmo? 

Como já deu para notar, o conceito 
de customer experience veio para 
melhorar o mercado, tanto para 
consumidor quanto para empresa. 
Uma boa experiência é capaz de 
render frutos que vão além de um 
mero elogio. 

(*) - É co-fundador e CEO da Track, 
criador do Portal Satisfação de Clientes, 

fundador da Universidade Track e idealizador 
do CX Summit, o maior evento sobre 

Experiência do Cliente do Brasil. 

Tomás Duarte (*)

Para 2021, as previsões do 
mercado se mostram apa-
rentemente equilibradas. 

O Boletim Focus, projeta 3,4% 
de inflação para o próximo ano, 
número abaixo da meta anual, 
enquanto o relatório indica cres-
cimento econômico de 3,5%.

Mesmo em um panorama de 
possível reconciliação, a econo-
mista Pollyanna Gondin, doutora 
em Políticas Públicas e professora 
do Centro Universitário Interna-
cional Uninter, não menospreza as 
consequências da pandemia nos 
índices econômicos que podem 
ser alcançados no próximo ano. 

“2021 ainda é muito incerto e 
de difícil previsibilidade, porque 
vai depender, em grande medida, 
dos rumos tomados pela pan-
demia e da atuação do governo 
em seu enfrentamento, tanto na 
garantia de aporte financeiro à 
população quanto à liberação da 
vacina”, opina.

Entre as implicações catalisadas 
pela pandemia em 2020, a econo-
mista enumera a alta taxa de de-
semprego, inflação acima da meta 

Há a probabilidade de termos um ano mais otimista e de reaquecimento dos 
indicadores econômicos.
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Recuperação econômica 
em 2021 depende do 

enfrentamento à pandemia
Os efeitos da pandemia da Covid-19 no cenário econômico desestabilizou diversos setores em 
escala global, antecipando com intensidade a crise anunciada em 2019 e, consequentemente, 
promoveu uma retração econômica de grandes proporções

fiscal e o câmbio desvalorizado. 
Para ela, o que há de mais encora-
jador atualmente é a taxa de juros 
SELIC, operando em baixa a 2%.

De acordo com dados recen-
tes do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) compilados 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), o Brasil perdeu espa-
ço e despencou da 9º para 12º 
lugar no ranking das maiores 
economias do mundo. “Em meio 
à pandemia, as ações insuficien-
tes do governo para estimular 
a produção interna do nosso 
país e reforçar a manutenção 
do emprego culminam em um 

cenário eminente de retração 
econômica”, diz Pollyanna.

Caso as projeções para 2021 se 
consolidem, há a probabilidade 
de termos um ano mais otimista 
e de reaquecimento dos indica-
dores econômicos. No entanto, 
Pollyanna é categórica e diz não 
enxergar garantias de recupera-
ção se não houver atenção das 
autoridades para o básico. “Para 
esses apontamentos se conso-
lidarem, o Brasil precisa de um 
plano de ação contra a pandemia 
e um plano eficiente de vacinação 
da população”, finaliza (Fonte: 
uninter.com).
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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:

DIEGO MAYTA ALVAREZ, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/359.FLS.256V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e noventa e oito (10/12/1998), residente e domiciliado Rua Encontros 
e Despedidas, 711, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Oscar Mayta Cortes e de Victoria Alvarez Surco. GABRIELA INGRID MAYTA 
ARUNI, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em La Paz - Bolívia, La Paz 
- Bolívia no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e seis (21/08/1996), 
residente e domiciliada Rua Pedra Lavada, 18, Jardim Castanha, Guarulhos, neste Es-
tado, SP, filha de Juan Fernando Mayta Villalobos e de Teresa Jesusa Aruni Quispe.

MIQUÉIAS ALVES SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/376.FLS.104-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de ju-
nho de dois mil (07/06/2000), residente e domiciliado Rua Piava, 31, casa 03, Vila Cam-
panela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Alves Santos e de Alexsandra Rosa 
Pimenta Santos. ANDRESSA SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão ope-
radora de telemarketing, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/140.
FLS.275V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e sete (19/02/1997), residente e domiciliada Rua Araracanga, 112, 
casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Renato Aparecido de Souza e de Edna dos Santos.

ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão metroviário, nascido no 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.177 CAMBUCI/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e três (30/07/1993), residente 
e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 941, casa 02, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir da Cruz Andrade e de Rosimeire 
da Cruz Andrade. DANIELLE PEREIRA MORAES, estado civil solteira, profissão auxi-
liar administrativo, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/200.FLS.154-
SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e 
seis (16/08/1996), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 941, casa 02, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo 
Nonato Moraes de Sousa e de Sara Vieira Pereira.

JOSÉ ARAÚJO DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido 
em Bambuí, Estado de Minas Gerais, Bambuí, MG no dia primeiro de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e cinco (01/01/1965), residente e domiciliado Avenida Bento 
Guelfi, 54, Jardim Iguatemi, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Elcy Vieira de Carva-
lho e de Maria Araújo de Carvalho. JAQUELINE DE FREITAS SERAFIM, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambu-
co (CN:LV.A/080.FLS.183V-ITAQUERA/SP), Afogados da Ingazeira, PE no dia três de 
setembro de mil novecentos e setenta e oito (03/09/1978), residente e domiciliada Rua 
Canção do Novo Mundo, 83, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Eduardo de Freitas Serafim e de Mauricea de Oliveira.

THIAGO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão professor, nascido no Subdistri-
to Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/100.FLS.520-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
julho de mil novecentos e oitenta e dois (06/07/1982), residente e domiciliado Avenida 
Pires do Rio, 4615, bloco 03, apartamento 147, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Raimunda Nonato Nascimento. LUCIANA COLOMBO DE SOUSA, esta-
do civil solteira, profissão contabilista, nascida em Subdistirto Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/051.FLS.045-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia oito de maio de mil nove-
centos e oitenta e seis (08/05/1986), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 4615, 
bloco 03, apartamento 147, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Enilson 
Raimundo de Sousa e de Maria Aparecida Colombo de Sousa.

LUCAS LIMA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motoboy, nascido nes-
te Distrito, São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e noventa e seis 
(30/03/1996), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 82, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Albertino Rodrigues da Silva e de Maria das Graças 
Lima da Silva. PRISCILA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/229.FLS.094 GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e nove 
(12/07/1999), residente e domiciliada Rua Inauini, 719, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelio Henrique Gomes e de Eliane Cristina dos Santos.

EVANDRO RICARDO DA SILVA ROCHA ALVES, estado civil solteiro, profissão pro-
jetista, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/012.FLS.387-ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (26/12/1987), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4615, torre 
I, apartamento 123, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Vander 
Rocha Alves e de Paula da Silva Henrique Rocha Alves. JENNIFER KEILA MELO PA-
CHECO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/58.FLS.344 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de maio de mil novecentos e noventa e quatro (29/05/1994), residente e domiciliada 
Avenida Pires do Rio, 4615, torre I, apartamento 123, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Lindonei Alves Pacheco e de Maria Leda Souza de Melo.

LUCAS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão gerente, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/354.FLS.045V-1º SUBDISTRITO de 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro (14/10/1994), residente e domiciliado Rua Rafael Albarini, 120, bloco 
F, apartameto 22, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Firmino 
dos Santos e de Leontina da Silva. JANE SIMÕES DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profissão recepcionista, nascida em Inhambupe, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.
FLS.166-INHAMBUPE/BA), Inhambupe, BA no dia dois de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (02/01/1995), residente e domiciliada Rua Rafael Albarini, 120, bloco 
F, apartamento 22, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Noilson Simões 
Oliveira e de Joselita Simões de Oliveira.

MARCELO SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido em Tupi 
Paulista, neste Estado (CN:LV.A/019.FLS.167-TUPI PAULISTA/SP), Tupi Paulista, SP no 
dia quatorze de março de mil novecentos e sessenta e sete (14/03/1967), residente e domi-
ciliado Rua Salvador do Sul, 154, bloco 04, apartamento 302, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira Filho e de Dirce de Souza Pereira. ALDEMIR GO-
MES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/167.FLS.178-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e setenta e três (28/05/1973), residente 
e domiciliado Rua Salvador do Sul, 154, bloco 04, apartamento 302, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Martizinho Gomes da Silva e de Maria Genoveva da Silva.

RODRIGO GOMES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão prático de farmácia, 
nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/221.FLS.221-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e oito (26/02/1988), residente e domiciliado Rua Lagoa da Barra, 625, bloco 05, 
apartamento 401, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria Gomes Ferreira 
e de Dalva Lúcia Gomes Ferreira. SÔNIA BELLINI, estado civil divorciada, profissão 
manicure, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de outubro de mil novecentos e setenta e sete (26/10/1977), residente e domiciliada 
Rua Lagoa da Barra, 625, bloco 05, apartamento 401, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Roberto Marino Bellini e de Pedra Bellini.

FELIPE VALENTIM GOMES, estado civil solteiro, profissão escrevente técnico judi-
ciário, nascido no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/013.FLS.146-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e setenta e 
sete (06/01/1977), residente e domiciliado Rua Miguel Langone, 94, apartamento 103, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Sérgio Gomes e de Neusa Valentim Go-
mes. GRACIELE APARECIDA LEMES NOGUEIRA, estado civil divorciada, profissão 
analista de recursos humanos, nascida em Jundiaí, neste Estado, Jundiaí, SP no dia 
vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (23/10/1985), residente e 
domiciliada Rua Miguel Langone, 94, apartamento 103, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luiz Lemes Nogueira e de Maria Rosa Panontim Nogueira.

LUCAS HENRIQUE FERNANDES WENCE, estado civil solteiro, profissão barman, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/106.FLS.106-ITAQUERA/SP, São Paulo, SP no dia qua-
torze de junho de mil novecentos e oitenta e oito (14/06/1988), residente e domiciliado 
Rua Joaquim de Lacerda, 456, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Altair Santos Wence e de Simone Aparecida Fernandes. JAQUELINE 
DE ARAUJO PEDACE, estado civil solteira, profissão bombeira civil, nascida no Sub-
distrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.200-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de fevereiro de mil novecentos e noventa (06/02/1990), residente e domiciliada Rua 
Joaquim de Lacerda, 456, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Pedro Pedace Júnior e de Luzanira Casturina de Araujo.

GUSTAVO COUTINHO REZENDE, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/089.FLS.074V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
maio de mil novecentos e oitenta e seis (23/05/1986), residente e domiciliado Avenida Afon-
so de Sampaio e Sousa, 159, bloco 02, apartamento 136, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Coutinho Rezende Filho e de Aparecida de 
Fatima Leite Rezende. LETICIA BARROS DE LIMA, estado civil solteira, profissão analista 
de comércio exterior, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/385.FLS.163-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (27/10/1994), residente e domiciliada Avenida Afonso de Sampaio e 
Sousa, 159, bloco 02, apartamento 136, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Adriano Soares de Lima e de Valdinice Barros da Silva de Lima.

GUILHERME SANTOS DE PAULA, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, 
nascido no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/084.FLS.039-MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (12/12/1997), 
residente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1782, apartamento 13 
B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clodovil 
Pedro de Paula e de Rita Aparecida dos Santos. MÔNICA MARIANO ROCHA, esta-
do civil solteira, profissão consultora de vendas, nascida em Diadema, neste Estado 
(CN:LV.A/278.FLS.122V DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia onze de janeiro de mil 
novecentos e noventa e nove (11/01/1999), residente e domiciliada Avenida Professor 
João Batista Conti, 1782, apartamento 13-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano da Rocha e de Luciane Maria Mariano Goulart.

HENRIQUE CARRION, estado civil solteiro, profissão coordenador de assistência, nascido 
no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.295-MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e três (18/05/1993), residente e domicilia-
do Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 202-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Claudio Carrion e de Suzi Cruz Carrion. WANESSA CANDIDO CRUZ, estado civil solteira, 
profissão enfermeira, nascida neste Distrito (CN:LV.A/203.FLS.062V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e quatro (11/05/1994), residente 
e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 202-A, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Washington Luiz Cruz e de Alexandra Candido Benedicto Cruz.

EZEQUIEL RAMOS DA SILVA, estado civil viúvo, profissão operador II, nascido em 
Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil no-
vecentos e sessenta e quatro (27/09/1964), residente e domiciliado Rua Flor de Santa 
Cruz, 111, apartamento 105, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Saturnino 
Ramos da Silva e de Dinelza dos Santos da Silva. MARILZA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão copeira, nascida em Itapetinga, Estado da Bahia (CN:LV.A/96.FLS.
05-ITAPETINGA/BA), Itapetinga, BA no dia quinze de novembro de mil novecentos e 
sessenta e quatro (15/11/1964), residente e domiciliada Rua Flor de Santa Cruz, 111, 
apartamento 105, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julia Maria da Silva.

NATÁLIA MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/233.FLS.248-PENHA DE FRAN-
ÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e um 
(17/03/1991), residente e domiciliada Rua Bernardino Prudenti, 87, apartamento 44-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Valteir 
dos Santos e de Andreia Moreira dos Santos. JESSICA FARIA GUIMARÃES, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/468.
FLS.265-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezessete de 
novembro de mil novecentos e oitenta e nove (17/11/1989), residente e domiciliada Rua 
Nuporanga, 317, Jardim Santa Maria, Guarulhos, neste Estado, SP, filha de José Anto-
nio Guimarães e de Mirian Faria.

JHONATAN LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão repositor, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.112-1º OFÍCIO DE ALAGOINHAS/
BA), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa e três 
(25/07/1993), residente e domiciliado Rua Damásio Pinto, 1865, casa 04, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliane Lopes dos Santos. 
ELLEN CATARINE GOMES SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de tele-
marketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/086.FLS.255V CONSOLAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e três 
(21/08/1993), residente e domiciliada Rua Damásio Pinto, 1865, casa 04, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Cândido da Silva e 
de Maurete Gomes Pires.

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em 
Saúde, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.250-SAÚDE/BA), Saúde, BA no dia vinte 
e seis de dezembro de mil novecentos e setenta (26/12/1970), residente e domicilia-
do Rua Puraquê, 35, casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Oliveira Santos e de Narcisa Maria dos Santos. DIONEIA SANTANA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Serrinha, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/004.FLS.002 SERRINHA/BA), Serrinha, BA no dia vinte e um de maio de mil 
novecentos e setenta e sete (21/05/1977), residente e domiciliada Rua Puraquê, 35, 
casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco dos 
Santos e de Maria Eunice Santana.

HERICSSON VINÍCIUS OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de suporte, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/191.FLS.046V-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (28/10/1995), residente e domiciliado Rua Taperaçu, 111, Cidade Antô-
nio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Tito da Silva e de 
Sueli Rosa Oliveira da Silva. RAFAELA MACIEL RAMOS DE SOUZA, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/196.
FLS.118-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e seis (25/01/1996), residente e domiciliada Rua Taperaçu, 111, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rinaldo 
Ramos de Souza e de Aneli Maciel de Souza.

EVANDRO CARVALHO DE MOURA, estado civil solteiro, profissão bancário, nas-
cido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.148V TATUAPÉ-SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(24/03/1994), residente e domiciliado Rua Itaguatins, 95, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ronaldo Ferreira de Moura e de Sandra Maria Carvalho San-
tiago. ANA CAROLINE LARANJEIRA, estado civil solteira, profissão bancária, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.273-CANGAIBA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (27/12/1997), 
residente e domiciliada Rua Lopes da Costa, 782, bloco 02, apartamento 232, Chá-
cara São João, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Aderval Laranjeira de Araujo e 
de Maria Silvania de Araujo.

ROBERTO BRITO MENEZES, estado civil solteiro, profissão inspetor de qualidade, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/318.FLS.200 ITAQUERA/SP), Guaru-
lhos, SP no dia nove de julho de mil novecentos e noventa e oito (09/07/1998), residente 
e domiciliado Rua Guaiaçã, 14, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Gilberto Rocha Menezes e de Irene Brito de Souza. ELLEN GREYCE NASCIMENTO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão professora de educação física, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/361.FLS.278-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(27/12/1993), residente e domiciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 1155, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eladio Nascimento dos Santos e de Neide Correia 
da Silva Santos.

MARCUS VINICIUS SANTANA MATOS LOPES, estado civil solteiro, profissão ad-
vogado, nascido em Brasília - Distrito Federal (CN:LV.A/388.FLS.287 2º OFÍCIO DE 
BRASÍLIA/DF), Brasília, DF no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(03/04/1984), residente e domiciliado Rua Luís de Toledo Piza, 286, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ventrici Lopes e 
de Ana Lúcia de Santana Matos. HELLEN CRISTINA LEITE VARGAS, estado civil 
solteira, profissão servidor público, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado 
(CN:LV.A/052.FLS.018V-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, 
SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa (21/02/1990), resi-
dente e domiciliada Rua Luís de Toledo Piza, 286, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Vargas Sobrinho e de Maria Izabel 
Leite Vargas.

ROBSON JOSE DOS PASSOS, estado civil solteiro, profissão montador mecânico, 
nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/40.FLS.141V-VILA MATIL-
DE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(28/10/1986), residente e domiciliado Rua Erva Galega, 166, casa 04, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Jose dos Passos e de Edith Rosa da 
Conceição Passos. PRICILA GUIMARÃES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em Mulungu do Morro, Estado da Bahia (CN:LV.A/18.FLS.65-MU-
LUNGU DO MORRO/BA), Mulungu do Morro, BA no dia vinte e cinco de setembro de 
mil novecentos e oitenta e seis (25/09/1986), residente e domiciliada Rua Erva Galega, 
166, casa 04, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Eunice Gui-
marães de Souza.

THIAGO MATA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão supervisor de loja, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/196.FLS.193-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (20/01/1994), residente e domiciliado 
Rua Rio Uruú, 14, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deusdete Alves da Silva e 
de Tania Maria Mata. JAQUELINE COSTA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/284.FLS.110V-ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e sete (19/07/1997), 
residente e domiciliada Rua Raimundo Gonçalves Ferreira, 217, casa 02, Jardim 
Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Adilon dos Santos e de Silvana 
Costa Santos.

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

O pretendente: JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS, profissão: mecânico de ar 
condicionado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/11/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Armando dos Santos e 
de Eliana Pereira dos Santos. A pretendente: RUBIA KAROLYNE DE LIMA BOMFIM, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adilson 
Santos Bomfim e de Wilma Augusta de Lima.

O pretendente: LUCAS SOARES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jackson Jose da Silva e de Claudia Maria 
Soares da Silva. A pretendente: STEFANE OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 12/12/2003, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Flavio Oliveira dos Santos e de 
Jariele Mendes Oliveira.

O pretendente: LEONARDO VINICIUS DA SILVA VIEIRA, profissão: líder de farmácia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Henrique Pereira Vieira e de 
Rosemary Alves da Silva. A pretendente: BRUNA SANTOS DE ALMEIDA, profissão: 
fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/03/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnaldo Daderio de 
Almeida e de Gildete Teofilo dos Santos Almeida.

O pretendente: KAYNAN SIMAS DE SOUZA DAVID, profissão: aux. de compras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Daniel Nunes de Souza David e de Joine Rosa 
Chaves Simas. A pretendente: INGRID DOS SANTOS RODRIGUES, profissão: aux. 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Amarilio Lima 
Rodrigues e de Mailde Oliveira dos Santos.

O pretendente: AUGUSTINE CHIKEZIE MBA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Enugu-Nigeria, data-nascimento: 01/08/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silas Mba e de Agatha Mba. A pretendente: 
MAGNA GLEIDE DE SOUZA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 18/05/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lairson Ribeiro da Silva e de Hosana Felix 
de Souza.

O pretendente: LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA, profissão: consultor óptico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio dos Santos Silva e de Zuleide Martins 
de Sousa Silva. A pretendente: MARIA VITÓRIA OLIVEIRA CHAVES, profissão: 
supervisora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 07/03/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo 
Souza Chaves e de Renilda Freitas Oliveira Chaves.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, profissão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Benedito Moreira da Silva Filho e de Ester Batista de Oliveira 
Silva. A pretendente: LUANA CARVALHO FILHO, profissão: arquiteta e urbanista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Albino Filho e de Maria 
Carvalho da Silva Filho.

O pretendente: ALVARO LUIS TAVARES VIEIRA, profissão: atleta, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Alvaro Nunes Vieira Filho e de Aparecida Tavares Vieira. A 
pretendente: CAMILA SILVA LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de André Bonfanti Lima e de Valeria Silva Lima.

O pretendente: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, profissão: ajudante de padeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Carlos de Oliveira e de Marcia 
Maria Francisco. A pretendente: PATRICIA SOARES SOUZA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Zilda Soares Souza.

O pretendente: RENAN DO NASCIMENTO GONÇALVES, profissão: assistente de 
engenharia, estado civil: solteiro, naturalidade: Ourinhos, SP, data-nascimento: 06/01/1993, 
residente e domiciliado em Taboão da Serra, SP, filho de Rubens Gonçalves e de 
Marlene Geralda de Fatima do Nascimento Gonçalves. A pretendente: ALINE SANCHER 
MACHADO, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Aparecido de Oliveira Machado e de Rosimeire Aparecida Sancher.

O pretendente: UANDERSON SILVA SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 06/09/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Nilton da Silva Santos e de Maria Bernadete Pereira Silva. 
A pretendente: NATALIA DUARTE PATRICIO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Alexsandro Adriano Patricio e de Cristiane Aparecida Duarte 
Patricio.

O pretendente: DANIEL BELO DA SILVA, profissão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Curuça, BA, data-nascimento: 12/09/1961, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Maria Belo da Silva. A pretendente: MARILZETE BARROSO 
DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Curaça, BA, data-
nascimento: 24/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
José dos Santos e de Francisca Barroso dos Santos.

O pretendente: IVAN ALVES BALBINO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Vanda Alves Balbino. A pretendente: TUANY CRISTINA DOS 
SANTOS IGNACIO, profissão: aux. de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jesme Robson Ignacio e de Rosana dos Santos.

O pretendente: ISAC AUGUSTO VIDAL LEITE, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 08/11/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Augusto Leite e de Marisa dos Santos 
Vidal Leite. A pretendente: MARIANA TERRENAS DA SILVA, profissão: administradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de William Ferreira da Silva e de Anita 
Dagmar Terrenas da Silva.

O pretendente: ERIC AZEVEDO ROSA DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1994, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Rafael Rosa da Silva e de Maria de Fatima 
de Azevedo Silva. A pretendente: DÉBORA LONGO DA SILVA, profissão: arquiteta, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maurilio Gabriel da Silva e de Sueli 
Regina Longo Silva.

O pretendente: ARMANDO SGARBOSSA NETTO, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 01/08/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Altair Serrilio Sgarbossa e de Sueli Rosa Dias. A pretendente: 
MARIA APARECIDA MAURICIO, profissão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Caruarú, PE, data-nascimento: 12/07/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Antonio Pedro Mauricio e de Severina Pedro Mauricio.

O pretendente: DIEGO FERREIRA TORQUATO, profissão: consultor ótico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Várzea Paulista, SP, data-nascimento: 21/04/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Soares Torquato e de Vilma Terezinha 
Ferreira Torquato. A pretendente: BARBARA ARAÚJO DE SANTANA, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/05/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudivaldo 
Ribeiro de Santana e de Raqueline Araújo de Santana.

O pretendente: CLAYTON TAVARES DE PAULA, profissão: educador físico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Dejamean de Paula e de Rute 
Tavares de Carvalho Paula. A pretendente: PATRICIA NERI ALVES, profissão: aux.
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/12/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agostinho Donizetti 
Alves e de Mauricelia Francisca Neri Alves.

O pretendente: ERIVALDO PEREIRA DUQUE, profissão: pescador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 20/09/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marino Nobreza Pereira e de Valcecy Duque 
Pereira. A pretendente: GILDÁVIA GONÇALVES BORITI, profissão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São João do Paraíso, MG, data-nascimento: 15/07/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Gonçalves Boriti e de Maria 
Faria Boriti.

O pretendente: MARCOS PAULO RIBEIRA DA CONCEIÇÃO, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/09/2000, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ivonete Ribeira da 
Conceição. A pretendente: ISABELLY MELO LOURENÇO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/2004, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Lourenço Filho e de Regiane Silva 
Melo dos Santos.

O pretendente: FERNANDO RODRIGUES SILVA, profissão: agenciador de passagens, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 24/04/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Carlos da Silva e de Eliane 
Moraes Rodrigues Silva. A pretendente: CINTIA VASCONCELOS DA SILVA, profissão: 
técnica em nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/12/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alberani Vasconcelos da 
Silva e de Eliane Souza dos Santos Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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: CARLOS ROGÉRIO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/11/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Santos e de Coralia da Silva Santos. 
A pretendente: CARLA NASCIMENTO VIANA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/12/1982), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Pereira Viana e de Sueli Aparecida do Nascimento Viana.

O pretendente: FLÁVIO MACIEL DOS ANJOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Milton Rodrigues dos Anjos e de Jandira Maciel dos Anjos. A preten-
dente: NAYARA DE BRITO NOVAIS, estado civil solteira, profissão atendente magistral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Orlando Pereira Novais e de Maria Aparecida de Brito Novais.

O pretendente: JEFFERSON JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Deusdete Jose da Silva e de Francisca Alves Pereira. A pretendente: 
THAÍS NERI LIMA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (10/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson 
Bispo Lima e de Vanessa Leite Neri.

O pretendente: CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
bombeiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Roberto dos Santos e de Andreia Rodrigues dos 
Santos. A pretendente: TAMIRIS LIMA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Leite de Sousa e de Francisca Lima de Sousa.

O pretendente: ADRIANO MORAIS DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão pintor, 
nascido em Paripiranga, BA, no dia (21/02/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Elson Sales de Andrade e de Maria Santos de Morais. A preten-
dente: VIVIANE DA COSTA IZIDORO, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, 
nascida em Guarujá, SP, no dia (10/09/1974), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Batista Izidoro e de Josefa Isabel da Costa.

O pretendente: VALNEY FERREIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão chefe de 
sessão, nascido em São Raimundo Nonato, PI, no dia (15/01/1996), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Bibiano de Sousa Ribeiro e de Lucineide 
Ferreira de Brito Ribeiro. A pretendente: CAMILLA SOARES ESTEVES CONCEIÇÃO, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/12/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Souza Conceição 
e de Marly Soares Esteves.

O pretendente: CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, 
profissão limpador de vidros, nascido em Teresina, PI, no dia (12/07/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Nunes da Silva e de Fran-
cislândia do Socorro Lima de Cerqueira. A pretendente: JOICE LOPES DE SOUSA, estado 
civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/11/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elizete Lopes de Sousa.

O pretendente: ALAN ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo Oliveira dos Santos e de Iracelma Araujo 
Lima dos Santos. A pretendente: MURIELY CRISTINA FERREIRA DE SOUSA SANTOS, 
estado civil solteira, profissão agente comunitaria de saúde, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (18/02/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Emodan 
Ferreira dos Santos e de Marina Pereira de Sousa Santos.

O pretendente: JOSIMAR SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão enfestador, 
nascido em Ibirapitanga, BA, no dia (02/10/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gilberto Pereira dos Santos e de Lauriete de Jesus Silva. A pre-
tendente: GEISA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Arlindo Bispo dos Santos e de Marilene Ferreira de Santana.

O pretendente: JADIR BERTOLDO FERNANDES, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Bertoldo Fernandes e de Sonia Maria de 
Araujo Fernandes. A pretendente: CICERA MIRANDA BEZERRA, estado civil divorciada, 
profissão técnica de limpeza, nascida em Serrita, PE, no dia (31/01/1982), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Francisco Estevão e de 
Rita Miranda Bezerra.

O pretendente: RONALD GOMES DA CRUZ SILVA, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/10/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Reinaldo Amaro da Silva e de Glaucia Aparecida Gomes da Cruz 
Silva. A pretendente: ELLEN NAVARRO DE PAULA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Leite de Paula e de Fernanda Navarro.

O pretendente: CICERO CANDIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Limoeiro de Anadia, AL, no dia (27/04/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Candido Silva e de Divonete Maria da Silva. A 
pretendente: SELMA CARLOS EUGENIO, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/01/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Eugenio e de Neuza Carlos Eugenio.

O pretendente: EGIMIRO ALVES ALMADA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
limpeza, nascido em Mombaça, CE, no dia (08/07/1962), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Almada e de Maria Alves de Lima. A pretendente: 
MARIA SUELI SANTANA, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Grão 
Mongol, MG, no dia (02/12/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Domingos Viturino Santana e de Maria Francisca de Souza.

O pretendente: ROBSON ANDRADE DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Renato Pereira da Silva e de 
Edna Andrade da Silva. A pretendente: DÉBORA APARECIDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão assistente de emissão, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/11/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Manoel da Silva e 
de Edileuza Aparecida da Silva.

O pretendente: JAIR BRAGA JUNIOR, estado civil viúvo, profissão comerciário, nascido 
em Jaguariúna, SP, no dia (11/08/1977), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Jair Braga e de Leonina da Silva Braga. A pretendente: NEIDE PEREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Raimundo 
Nonato, PI, no dia (05/02/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Inocêncio Teles da Silva e de Olga Pereira da Silva.

O pretendente: GEAN CARLOS SANTANA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de máquinas, nascido em Correntes, PE, no dia (30/09/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Santana de Lima e de Socorro Bezerra de 
Lima. A pretendente: SALETE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de escritório, nascida em Quipapá, PE, no dia (28/01/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Alves da Silva e de Maria Jose Alves da Silva.

O pretendente: ANDERSON FRANKLIN DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Itabuna, BA, no dia (22/11/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Agivaldo Alexandrino dos Santos e de Cleuza Leoncio 
Alexandrino dos Santos. A pretendente: DENILMA SANTOS DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão encarregada, nascida em Itabuna, BA, no dia (31/01/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves da Silva e de Laudicéia 
Pereira dos Santos.

O pretendente: VINÍCIUS DA SILVA ROSA, estado civil solteiro, profissão controlador de 
acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos Rosa e de Maria Aparecida da Silva Rocha. 
A pretendente: RAIANE DA SILVA DO CARMO, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Edilson Gomes do Carmo e de Ana Cristina da Silva do Carmo.

O pretendente: LEONARDO BARBOZA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de rampa, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1992), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ivamar Ferreira da Silva e de Wilma 
Barboza Salles da Silva. A pretendente: WANESSARA KATHLEEN ALVES, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Alves e de 
Wania Gislene Miguel Alves.

O pretendente: JOHNATAN DE SOUZA AQUINO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de motorista, nascido em Atibaia, SP, no dia (28/02/1998), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de Josevaldo Tomaz de Aquino e de Ana Paula de Souza 
Moraes. A pretendente: VERONICA CRISTINA SANTOS ALVES QUEIROZ, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Alves Queiroz e de Adriana 
Santos Pinto.

O pretendente: AMILTON UMBELINO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Adelmo Antonio Umbelino e de Lindinalva Maria da Conceição 
Umbelino. A pretendente: DEISE APARECIDA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/10/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marisa da Silva.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/06/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvanilson Alves dos Santos e de Magna Santos 
Rodrigues. A pretendente: EVELYN RODRIGUES DA COSTA, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/05/2001), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Bernardino da Costa e de Viviane 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: FABRIZIO OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão tapeceiro, 
nascido em Floresta Azul, BA, no dia (30/06/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ilario Moreira Lima e de Gilma Vitorino Oliveira. 
A pretendente: CRISLAINA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Campo Formoso, BA, no dia (21/06/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Santos Oliveira e de 
Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: LUCAS VALENÇA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/07/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gileno Valença dos Santos e de Ana Lúcia de 
Souza Santos. A pretendente: PAMELA SANT'ANNA DE MACEDO, estado civil sol-
teira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Tavares de Macedo e de 
Andrea Regina Sant'Anna.

O pretendente: JOSÉ EDSON DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Recife, PE, no dia (23/01/1966), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jair José do Espirito Santo e de Marilene dos 
Anjos. A pretendente: ROZINEIDE LIMA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1963), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edmundo Nilo dos Santos e de Maria 
de Lourdes Lima.

O pretendente: ALISON DE JESUS LACERDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/04/2001), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Lacerda dos Santos e de 
Marinalva de Jesus. A pretendente: ANDRIELLY MONTEIRO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão jovem aprendiz, nascida em Guarulhos, SP, no dia (25/07/2002), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aldo da Silva Nascimento 
e de Maria Josineide Monteiro dos Santos.

O pretendente: WESLEY MARQUES ARMINDO SILVA, estado civil solteiro, profissão 
líder de equipe, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Arnaildes Ferreira da Silva e de Claudia 
Marques Armindo. A pretendente: DEISE DAYANE DOS SANTOS FERREIRA, estado 
civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Currais Novos, RN, no dia (15/09/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Eduardo Ferreira e 
de Maria de Lourdes Pereira dos Santos.

O pretendente: DANIEL SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/02/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Pereira dos Santos e de Sandra Regina da Silva. A pretenden-
te: CLAUCIA DOS SANTOS NERIS SODRE, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claucidio Neris Sodre e de Maria Jose dos Santos.

O pretendente: GLEISSON MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em Goiana, PE, no dia (29/01/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Moreira da Silva e de Joana Maria Emiliano 
da Silva. A pretendente: INGRID SOUZA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (26/05/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Cezar Santos da Silva e de Fabricia Laurinda de Souza.

O pretendente: CICÍLIO JOSÉ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão vidracei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/12/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Miguel do Nascimento e de Gercina de Oliveira Nascimento. A 
pretendente: RAQUEL SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão vendedo-
ra, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Teotonio do Nascimento e de Ozileda Silva Brasiliense.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA SILVESTRE, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de obras, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Silvestre e de Neide dos Santos Pereira. A 
pretendente: VALQUIRIA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de 
monitoramento, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/12/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Quinto da Silva e de Antonia Gomes Quinto.

O pretendente: ALDO BATISTA DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão gerente de 
operações, nascido em Traipu, AL, no dia (25/07/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Honório Antonio de Farias e de Maria Batista de Farias. 
A pretendente: GRACIELE GOMES CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão bio-
médica, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/09/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Eli de Oliveira Cavalcante e de Graciliana Gomes da 
Silva Cavalcante.

O pretendente: JUAN TRAJANO SILVA, estado civil divorciado, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/04/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Trajano da Silva e de Maria Margarida de 
Souza Silva. A pretendente: JÉSSICA FARIAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (25/07/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonsaga da Silva e 
de Angela Maria Farias da Silva.

O pretendente: EDILSON DOS SANTOS PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão pin-
tor, nascido em Miguel Calmon, BA, no dia (24/12/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Barbosa Pinheiro e de Junilia dos Santos Pinheiro. A 
pretendente: MARLI GOMES, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida 
em Mambore, PR, no dia (27/01/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Servino Gomes e de Deli Maria de Jesus.

O pretendente: FERNANDO CARDOSO ORTEGA, estado civil solteiro, profissão me-
cânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro da Silva Ortega e de Marnete Cardoso Ortega. A 
pretendente: GABRIELA DOS SANTOS BRITO, estado civil solteira, profissão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Ferreira de Brito e de Elisangela dos Santos Brito.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão meta-
lúrgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/2013), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando de Andrade Almeida e de Celia Ferreira da Silva. A 
pretendente: PRISCILA PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão vende-
dora, nascida em Suzano, SP, no dia (26/11/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Mariozan Vicente de Carvalho e de Clenilza Pereira de Carvalho.

O pretendente: JHONATAN DE ALMEIDA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão 
marceneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Araújo Teixeira e de Lucélia Oliveira de Almeida 
Teixeira. A pretendente: REBEKA RIBEIRO PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/12/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Laecio Alves Pereira e de Sueli Santana Ribeiro.

O pretendente: BRUNO ISIDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Josias Isidoro da Silva e de Ione Henrique da Silva. A pretendente: 
REGIANE DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profissão operadora de loja, nascida 
em São Bernardo do Campo, SP, no dia (24/04/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo de Oliveira Pereira e de Maria José da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: REGINALDO MARCELINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (24/03/1992), estado civil solteiro, 
profissão consultor técnico de vendas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Reginaldo de Oliveira da Silva e de Maria de Lourdes Marcelino. A 
pretendente: THAIS MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Capela do Socorro - SP, no dia (07/07/1991), estado civil solteira, profissão coordenadora 
de atendimento, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, filha de João Rêgo da Silva 
e de Terezinha Maria Gomes. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do 
município de Guarulhos, neste Estado, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: JOSÉ CARLOS ALVES, de nacionalidade brasileira, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, no dia (27/10/1952), estado civil viúvo, profissão vigia, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Alves e de Constancia Gomes. A pretendente: 
APARECIDA PINHEIRO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida em Mortugaba - BA, 
no dia (01/05/1973), estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Delfino José da Costa e de Delvina Pinheiro da Costa.

O pretendente: PEDRO PEREIRA DE MOURA FILHO, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Barra - BA, no dia (21/02/1980), estado civil solteiro, profissão porteiro, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Pereira de Moura e de 
Luzia das Neves. A pretendente: ELIANA DOS SANTOS SOARES, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Barra - BA, no dia (17/11/1982), estado civil solteira, profissão do 
lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ademar da Cunha 
Soares e de Maria do Carmo dos Santos.

O pretendente: BRUNO GHIRALDI DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Mauá - SP (Registrado Distrito Itaquera, nesta Capital), no dia (07/04/1997), estado civil 
solteiro, profissão eletricista de manutenção, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Alberto Silva de Andrade e de Fátima Ghiraldi. A pretendente: BEATRIZ 
PEREIRA PAULINO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, 
no dia (05/06/1997), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rui de Melo Paulino e de Alessandra da Silva Pereira.

O pretendente: FELIPE DE CARVALHO SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (06/03/1989), estado civil divorciado, profissão 
oficial de manutenção, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Valdenir Roberto Sampaio e de Arlete Alves de Carvalho. A pretendente: ALESSANDRA 
PALACIO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 
(19/12/1979), estado civil divorciada, profissão instrumentadora cirúrgica, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ivan Palacio e de Sueli Aparecida Palacio.

O pretendente: WILSON CARLOS VIANA FILHO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia (14/02/1996), estado civil solteiro, profissão musicista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wilson Carlos Viana e de 
Lilian do Nascimento. A pretendente: KIMBERLY DOS SANTOS PEREIRA, de nacionalida-
de brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (05/03/1997), estado 
civil solteira, profissão operadora de agendamento, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Hildebrando Gouveia Pereira e de Ana Andrea Prado dos Santos.

O pretendente: JOELSON SANTOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Vitória da Conquista - BA, no dia (03/09/1986), estado civil solteiro, profissão separador, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jaime Benigno Ribeiro 
Filho e de Maria de Jesus Santos. A pretendente: ALINE FRANCIELLE SOARES ALVES, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (25/06/1993), es-
tado civil solteira, profissão operadora de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de José Raimundo Alves e de Lucimara Soares Alves.

O pretendente: FABIO MARTIN SANTANA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (18/06/1996), estado civil solteiro, profissão 
servidor público, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Os-
valdo Ferreira Santana e de Alice Martin Santana. A pretendente: AMANDA FREITAS, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (27/10/1994), 
estado civil solteira, profissão agente de aeroporto, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Elias Honorio de Freitas e de Maria das Neves Freitas.

O pretendente: SERGIO LAPLACA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (05/03/1990), estado civil solteiro, profissão motoboy, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Laplaca e de Maria 
Alice Alves Laplaca. A pretendente: ELIZABETH SANTANA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (14/10/1997), estado civil 
solteira, profissão expert em interação, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Alberis Roque da Silva e de Rosangela Maria de Santana.

O pretendente: RAFAEL DO NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/07/1996), estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Julival Rodrigues da Silva e de Aurea Francisca do Nascimento. A pretendente: THIEMY 
DA COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia 
(13/10/1999), estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gilmara Tereza da Costa.

O pretendente: KAIQUE MENEZES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (17/06/1993), estado civil solteiro, profis-
são contador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cicero 
Menezes da Silva e de Maria de Fatima Correia de Menezes. A pretendente: KAROLYNE 
PEREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Canga-
íba - SP, no dia (12/08/1995), estado civil solteira, profissão administradora, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ederaldo Ferreira do Nascimento 
e de Roseni Maria Pereira.

O pretendente: RAFAEL BUENO NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em São Roque - SP  (Registrado Distrito de Itapevi), no dia (02/06/1992), estado civil 
divorciado, profissão repositor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de José Volney Nogueira e de Sandra Bueno Nogueira. A pretendente: GISLAINE 
RAQUEL FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Ananindeua - 
PA, no dia (06/04/1998), estado civil solteira, profissão operadora de caixa, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nacélio Lopes da Silva e de Maria 
Osaneide Ferreira Dantas.

O pretendente: TALES ARAUJO CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Francisco Morato - SP, no dia (28/08/1997), estado civil solteiro, profissão atenden-
te, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Eudo Braga 
Cavalcante e de Judite Araujo Cavalcante. A pretendente: KARINA SANTOS ALMEIDA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (02/01/1997), 
estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Rogerio dos Santos Almeida e de Maurina Maia Santos.

O pretendente: PAULO ROBERTO TADEU GOMES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (25/04/1985), estado civil solteiro, profissão 
funcionário público, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Paulo Roberto Tadeu Gomes e de Hilma Ribeiro da Silva Gomes. A pretendente: RITA DE 
CÁSSIA DA SILVA SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, nascida em Atibaia - SP, no 
dia (09/09/1985), estado civil solteira, profissão funcionária pública, residente e domiciliada 
em Piracaia - SP, filha de José Pedro Sobrinho e de Terezinha Maria da Silva Sobrinho. 
Obs.: Bem como copia recebida da Unidade de Serviço do Município de Piracaia, neste 
Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: GIOVANE VERGUEIROS SARTES, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Itararé - SP, no dia (08/04/1976), estado civil divorciado, profissão supervisor de manu-
tenção, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jesue Vergueiros 
Sartes e de Aparecida Germiniani Sartes. A pretendente: ROSECLÉIA SOUZA GAMA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (17/01/1984), 
estado civil divorciada, profissão fisioterapeuta, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Miguel Gama Neto e de Vitalina Pereira de Souza Gama.

O pretendente: HUSSEIN DAKIK, de nacionalidade libanesa, nascido no Líbano, no dia 
(11/03/1996), estado civil solteiro, profissão assistente técnico, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ali Dakik e de Fatima Mortada. A pretendente: 
ESTHER DA SILVA BICALHO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Be-
lenzinho - SP, no dia (02/03/1996), estado civil solteira, profissão operadora, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Welson de Freitas Bicalho e de 
Vanderli José da Silva Bicalho.

O pretendente: DANILO DEMÉTRIO DA SILVA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (07/08/1984), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Antonio França e de Silvia Maria da Silva. A pretendente: SIMONY LINO 
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (26/12/1985), estado civil solteira, profissão atriz, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Francisco Rodrigues e de Marta 
Aparecida Lino Rodrigues.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (04/12/1974), estado civil 
divorciado, profissão pavimentista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Manoel Mescias Ribeiro dos Santos e de Assumpta Scatamac-
chia Ribeiro dos Santos. A pretendente: ROSE SAMPAIO RODRIGUES GAIA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (25/06/1980), 
estado civil solteira, profissão auxiliar farmacêutica, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roseval Rodrigues Gaia e de Yolanda Sampaio 
Rodrigues Gaia.

O pretendente: MARCELO BORGES DOS REIS DA COSTA PINTO, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia (12/03/1970), estado civil 
divorciado, profissão eletricista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de Jayme Alberto da Costa Pinto e de Marice Borges dos Reis. A pretendente: 
ANDRÉIA APARECIDA XAVIER LIMA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Vila Prudente - SP, no dia (02/03/1967), estado civil divorciada, profissão professora, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arlindo Barbosa Lima 
e de Adelia Xavier Lima.

O pretendente: ALBERTO GABRIEL DOS Sl\NTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia (20/06/1981), estado civil divorciado, 
profissão oficial adm, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Carlos dos 
Santos e de Douralina dos Anjos. A pretendente: PRISCILA MARIANO DA CUNHA 
RANÚ, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (19/12/1981), estado civil viúva, profissão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Milton Mariano da Cunha e de Rosemeire da 
Cunha. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: GABRIEL RODRIGUES VAZ, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/06/1998), estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
João Carlos Santos Vaz e de Virginia Rodrigues Vaz. A pretendente: NATÁLIA DA 
SILVA RODRIGUES COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida em Cotia - SP, no 
dia (24/12/1997), estado civil solteira, profissão atendente, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Henrique da Costa e de Rozana da 
Silva Rodrigues.

O pretendente: RICARDO LUIS CIAMPI, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Vila Formosa - SP, no dia (20/08/1981), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Ciampi e 
de Doris Cristina Frientes Ciampi. A pretendente: JULIANA BAZAN, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (19/03/1982), estado civil 
solteira, profissão arquiteta, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Valdomiro Bazan e de Marisa da Silva Bazan.

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Amontada - CE, no dia (09/11/1969), estado civil divorciado, profissão balconista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Monteiro de Castro e 
de Raimunda Irineu Memória. A pretendente: ELIZÂNGELA VIEIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Anagé - BA (Registrada 2° Ofício do Município de 
Vitória da Conquista - BA), no dia (21/03/1983), estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de laboratôrio, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vitório 
Barbosa dos Santos e de Genilza Vieira do Nascimento.

O pretendente: ALESSANDRO COSTA RAMOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (16/10/1975), estado civil solteiro, profissão 
produtor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walter 
Ramos e de Yonice Costa Ramos. A pretendente: ELAINE FERRAZ DUARTE, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
(11/03/1977), estado civil solteira, profissão supervisora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Natalio Aparecido Duarte e de Maria 
Cecilia Ferraz Duarte.

O pretendente: LEONARDO MESSIAS SOBRAL SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/05/1996), estado civil solteiro, profis-
são consultor financeiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Manoel Messias da Silva e de Ivonete Antonia da Silva Sobral Silva. A pretendente: 
TATIANA OLIVEIRA DO AMARAL, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
São Miguel Paulista - SP, no dia (06/09/1983), estado civil solteiro, profissão enfermeira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vagner do Amaral e 
de Magnolia Santos de Oliveira. Es
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