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2020 foi um ano que, realmente, ficará na memória mundial. Em mais 
de 30 anos de trabalho, vimos poucos movimentos mercadológicos tão 
surpreendentes como os ocorridos neste ano e, para nossa surpresa, o setor 
industrial parece demonstrar sua capacidade de fênix – o ser mitológico 
que morre, é consumido em chamas e renasce das cinzas. Os números 
do ano comprovam essa comparação. Em abril, início da pandemia, a 
produção industrial tomou um tombo de -18,8% - índice recorde desde 
que os números começaram a ser computados pela CNI, em 2002.   

Como foi o ano para a pequena indústria
As expectativas para a próxima Black Friday não poderiam ser mais 

altas, afinal nunca tivemos tantos consumidores online quanto em 2020. 
De acordo com o relatório Webshoppers, mais de 7 milhões de pessoas 
realizaram sua primeira compra pela internet no primeiro semestre 
do ano, período que também registrou um crescimento de 40% no 
share de vendas do setor. Um dos efeitos desse crescimento repentino 
no consumo online foi a queda do CPA (custo por transação).   

Aumentar a performance das suas campanhas

2020 foi um ano marcado pela grande expansão do cenário de ve-
ículos recreativos no Brasil, movimento que já vinha demonstrando 
crescimento desde 2018. A Estrella Mobil, umas das maiores fabri-
cantes brasileira de  motorhomes, por exemplo, registrou aumento 
de 80% nas vendas no ano passado, em razão de um aumento do 
público consumidor-alvo, fato também motivado pela pandemia, que 
levou muitos a procurar formas mais seguras de se movimentar pelo 
país. Além da necessidade pela segurança em relação à higiene, este 
público também quis se certificar sobre outros fatores essenciais para 
uma viagem tranquila.   

Aposta em mais segurança para motorhomes

Foto de Alexander Isreb no Pexels

Negócios em Pauta

500 Lojas em 2021
A Cacau Show, rede de chocolates finos, traça como meta 

de expansão para 2021, abrir mais 500 lojas pelo Brasil, um 
verdadeiro recorde para o setor de franquias. A marca já 
conta com mais de 2.400 lojas. Entre os modelos disponí-
veis para franquia estão: Loja Convencional, Loja Smart, 
Quiosque e o novo modelo Container, com investimento 
a partir de R$ 59.900,00. "Além de opções de chocolates 
de qualidade e presentes para diversas datas especiais, 
a marca possui uma capilaridade muito grande, já que 
estamos em mais de mil cidades espalhadas pelo Brasil 
e queremos manter esse ritmo de expansão para 2021", 
afirma Alê Costa, Presidente e Fundador da Cacau Show.  

  Leia a coluna completa na página 3

Foto: cacaushow.com/reprodução

News@TI

CI&T promove masterclass gratuita sobre 
Lean, Tecnologia, Design e Negócios

@A CI&T, multinacional brasileira especialista digital para 
grandes marcas globais, está promovendo uma masterclass 

sobre as diversas metodologias e ferramentas que compõem o 
escopo de atuação da companhia na promoção da transformação 
digital para as empresas. Intitulada Transformation Stack Mas-
terclass, a ação tem por objetivo levar conhecimento em áreas 
como Lean, Tecnologia, Design e Negócios. O conteúdo está sendo 
disponibilizado gratuitamente. Promovido 100% online e sob 
demanda, a masterclass possui três módulos, com cerca de seis 
horas de conteúdo e a participação de sete especialistas da CI&T. 
Toda a programação foi elaborada com o propósito de combinar 
diversas metodologias e ferramentas que são capazes de criar 
histórias ricas, desafiadoras e poderosas em curtos períodos de 
tempo (http://ciandt.com/br/pt-br/masterclass/transformation-
-stack).  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução AI/CI&T

Seis em cada dez empresas 
brasileiras recebem notas fiscais 
com algum tipo de erro tributário.

O estudo, divulgado neste ano pela ROIT, 
primeira fintech contábil do país, mos-

tra como as falhas contábeis prejudicam 
o desempenho financeiro de milhares de 
empresas. A maioria dos erros acontece 
porque uma parte dos empresários enfrenta 
dificuldades quando o assunto é gestão 
financeira e contábil.

Com um sistema tributário complexo, 
o Brasil se perde em um emaranhado 
de impostos, taxas e contribuições, que 
somados chegam a 93 tributos em vigor. 
Os dados apurados pelo Senado Federal 
evidenciam a dificuldade de se fazer uma 
gestão contábil eficiente, o que torna o 
Brasil apenas o 124° no ranking dos países 
com mais facilidade para fazer negócios, 
segundo dados do Doing Business 2020.

A gerente executiva contábil e financeira 
da Fecomércio MG, Luciene Franco, lembra 
que a contabilidade deve ser tratada como 
uma área estratégica para o desenvolvi-
mento empresarial. “Esse setor deve ser 
capaz de subsidiar gestores e empresários 
na tomada de decisões sobre planejamento 
tributário e financeiro, questões societárias 
e sucessórias e precificação de bens e 
serviços”, afirma. 

Para evitar que erros contábeis emper-
rem o fluxo de caixa, afetem os resultados, 
atraiam a atenção da autoridade fiscal ou 
prejudiquem a reputação da empresa, a 
Fecomércio MG separou algumas dicas 
para os empresários. Confira:

1. Separe as finanças. Misturar despe-
sas pessoais e contas da empresa é a porta 
de entrada para que o empresário pague 
seus débitos com o dinheiro do negócio. 

Orientações sobre como evitar erros 
contábeis comuns nas empresas

Além disso, ao embaraçá-las, perde-se 
a chance de tomar crédito para pessoa 
jurídica, com melhores taxas, em vez de 
crédito pessoal.

2. Priorize as atualizações. A desor-
ganização na inserção de lançamentos nos 
livros contábeis e conciliações de contas, 
extratos e demonstrativos, seja por falta 
de tempo ou organização, pode ocasionar 
em faturas não pagas e na perda da credi-
bilidade junto aos fornecedores.

3. Faça a conferência dos cálculos. 
Erros de digitação ou a não revisão das 
informações podem resultar em uma cadeia 
de outras falhas. Com isso, crescem as 
chances de surgirem problemas maiores, 
que demandam gastos de última hora para 
equacionar a questão.

4. Redobre o cuidado com as contas. 
A desatenção ao lançamento contábil pode 
gerar de transtornos até o aumento de 
gastos para a correção dessas informa-
ções. Por isso, ao fazer qualquer registro, 
certifique-se que os valores foram lançados 
nas contas corretas.

5. Mantenha documentos organiza-
dos. Documentos fiscais, como os recibos, 

devem ser guardados em qualquer hipó-
tese, pois comprovam a veracidade dos 
valores declarados e evitam problemas 
relacionados a trocas de contas, duplici-
dade e omissão de lançamentos.

6. Use relatórios para se planejar. Os 
relatórios são instrumentos de adequação 
fiscal. No entanto, eles também auxiliam 
a identificar e solucionar quais pontos 
necessitam de atenção para que a empresa 
se organize e tenha um crescimento mais 
consistente.

7. Observe as normas fiscais. O des-
cumprimento de regras e prazos, os erros 
nas entregas de obrigações acessórias à 
Receita (como notas fiscais) e o risco com 
problemas jurídicos resultam no aumento 
de tempo e de gastos desnecessários para 
se ajustar a essas normas.

8. Escolha do regime tributário. 
Estude as especificidades e a conjuntura 
da sua empresa para determinar o regime 
tributário mais adequado: Lucro Presumi-
do, Simples Nacional (mais simplificados 
que o Lucro Real), Lucro Real e o Lucro 
Arbitrado (geralmente estabelecido pela 
autoridade fiscal).

Fonte: AI/Fecomércio MG.
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PARA ESTAbELECER REgRAS, ORIENTAR O 
MERCADO, FISCALIzAR O CuMPRIMENTO 
E PuNIR AS INFRAçõES

AS EMPRESAS DE LOgíSTICA E A LgPD: 
4 PASSOS IMPORTANTES PARA SE ADEQuAR 

    Leia na página 6

Lockdown na China
Na tentativa de frear o avanço de uma 

nova onda de contaminações pelo Coro-
navírus Sars-CoV-2, a China colocou em 
lockdown três cidades da província de 
Hebei, englobando cerca de 22 milhões 
de pessoas. Os municípios afetados 
pelo bloqueio foram Shijiazhuang, 
Xingtai e Langfang, que fica cerca de 
meia hora de carro da capital Pequim 
e tem cinco milhões de habitantes. 
As autoridades de Hebei informaram 
que os moradores das três cidades 
não poderão deixar suas localidades, 
a menos que seja necessário (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/as-empresas-de-logistica-e-a-lgpd-4-passos-importantes-para-se-adequar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/area-de-clientes-e-digital-da-porto-seguro-tem-vagas-abertas-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-13-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/industria-brasileira-aposta-em-mais-seguranca-para-motorhomes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-foi-o-ano-para-a-pequena-industria-sob-o-ponto-de-vista-de-quem-trabalha-o-dia-a-dia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/midia-programatica-dicas-para-aumentar-a-performance-das-suas-campanhas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/lucro-real/
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Sempre existirá uma digital 
no mundo digital

Nos últimos tempos, a Neo vem transformando o mercado de tecnologia. Temos investido na compra de 
startups, na pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos e, acima de tudo, temos dedicado incansáveis 
esforços para levar inovação aos nossos clientes. 

OpiniãO
Educação: a vacina mais 
eficaz contra fake news

Checar a autoria, 
data, origem da 
informação, bem como 
a credibilidade da 
fonte. 

Tudo isso está sempre 
ao alcance de um cli-
que para quem recebe 

- e compartilha - fake news. 
Basta pesquisar no Google o 
título da mensagem acom-
panhado da palavra "boato". 
Facilmente a pessoa vai 
encontrar conteúdos que 
podem confirmar se a infor-
mação contida no material 
é verdadeira ou falsa. E por 
que as pessoas resistem em 
fazer isso? Diversos  fatores 
e números respondem a essa 
pergunta.  

A alta taxa de analfabetis-
mo no Brasil (11,5 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE) faz 
com que as pessoas estejam 
suscetíveis a receber uma in-
formação, não compreendê-
-la corretamente e repassá-la 
apenas por não saber inter-
pretar um texto. Dados da 
Kaspersky mostram que 16% 
dos brasileiros desconhecem 
completamente o termo 
fake news e 62% não sabem 
reconhecer uma notícia falsa. 

Os últimos números do Pisa 
mostram ainda que apenas 
2% dos estudantes brasilei-
ros são capazes de compre-
ender textos longos, lidar 
com conceitos abstratos e 
estabelecer distinções entre 
fato e opinião, com base em 
pistas implícitas relativas ao 
conteúdo ou fonte das infor-
mações. Seria fácil ficar aqui 
apenas apontando as causas 
pelas quais as fake news se 
tornaram uma das maiores 
pragas da era moderna. 

Mas é mais produtivo des-
tacar como essa batalha deve 
ser travada. Afinal, como sa-
ber identificar - sem precisar 
recorrer ao Google - que um 
discurso, apesar de atraente, 
pode ser mentiroso? Como 
diferenciar uma informação 
falsa de outra verdadeira? 
Isso só é possível com o 
desenvolvimento de senso 
crítico e da capacidade de 
analisar situações comple-
xas. E só conseguiremos 
que gerações inteiras sejam 
capazes de desenvolver esse 
tipo de competência a partir 
do momento que treinarmos 
nossas crianças e jovens para 
exercitarem o domínio da 
leitura e da escrita. 

Não por acaso, a BNCC  já 
incluiu a abordagem na grade 
curricular brasileira, o que 
deverá permitir a construção 

de uma aprendizagem sobre 
o que é e como se produz a in-
formação, com o objetivo de 
combater a desinformação. 
Leitores mais críticos estarão 
mais preparados para evitar 
as armadilhas das fake news. 

A escola deve oferecer 
uma preparação que permita 
ao aluno analisar situações 
complexas, que desenvolva 
a capacidade de olhar uma 
informação e fazer uma inter-
pretação correta, de enxer-
gar o que está por trás dessa 
notícia, o que ela reflete, qual 
a influência do contexto, da 
cultura local e a quem ela 
interessa. Um dos desafios 
da Educação como um todo é 
garantir que o aluno adquira a 
capacidade de ter diferentes 
olhares sobre um mesmo as-
sunto e, para isso, precisamos 
envolver todas as áreas do 
conhecimento.

E para que a Educação 
consiga formar cidadãos com 
independência e senso crítico 
para decidir sobre o consumo 
de qualquer tipo de informa-
ção, esse trabalho precisa ser 
iniciado desde cedo, já na 
infância. A Educação Midiá-
tica deve ser introduzida nas 
escolas já nos níveis iniciais 
de ensino. O ideal é trabalhar 
essa abordagem em todos 
os níveis, promovendo uma 
construção - permeada tanto 
pela análise dos meios de 
comunicação, das diferentes 
mídias, como também por um 
aprendizado mediado pela 
tecnologia.

A reforma do Ensino Médio 
vem para somar esforços 
nessa batalha, tornando 
possível fazer um trabalho 
ainda mais aprofundado. O 
Novo Ensino Médio amplia o 
tempo mínimo do estudante 
na escola de 800 para 1.000 
horas anuais e define uma 
nova organização curricular, 
mais flexível, e ainda oferece 
diferentes possibilidades de 
escolhas aos estudantes, os 
Itinerários Formativos, com 
foco nas áreas de conheci-
mento e na formação técnica 
e profissional. 

Por isso mesmo, é tão im-
portante que essa reforma 
seja implantada o quanto 
antes pelas escolas. Numa 
guerra na qual a falta de 
educação midiática significa 
a perda de oportunidades 
e participação social para 
milhares de alunos, não se 
pode perder tempo.

 
(*) - É coordenadora editorial do 

Sistema Positivo de Ensino.

Milena dos Passos Lima (*)
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eo naturalmente do comando de pessoas 
para se desenvolver. Por isso, é preciso 
realizar um trabalho interno de cons-
cientização, a fim de garantir o prota-
gonismo das ações, bem como destacar 
para o público externo a importância 
de cada um dentro dos processos, a 
fim de valorizar o trabalho entregue.

Tendo isso em mente, o núcleo de De-
senvolvimento Humano e Organizacional 
da Neo preparou um book com todas as 
nossas ações e as verticais de negócios 
em formato de retrospectiva, com infor-
mações relevantes sobre cada campanha. 
O resultado: conseguimos levar aos 
nossos clientes o que fazemos, como 
fazemos e porquê fazemos. Mostramos 
a eles a importância do investimento em 
pessoas, que é realizado com a mesma 
intensidade com que investimos em 
novas tecnologias. E a maior prova disso 
é que abrimos mais de 6 mil postos de 
trabalho só no ano de 2020.

Iniciamos 2021 com uma estratégia 
focada em nossa equipe, para susten-
tar a curva de desenvolvimento. E 
seguimos acreditando que máquinas 
não existem sem pessoas, que os 
humanos cada vez mais não existem 
sem tecnologia e que a Neo, por mais 
digital que seja, é formada acima de 
tudo por pessoas. 

(*) É diretora de Desenvolvimento Humano 
e Organizacional da Neo.

mance, precisa saber comandar. Indo 
além, considero que as atitudes de quem 
não sabe gerir bem são incoerentes com 
as práticas de transformação digital, 
isso porque precisamos de pessoas no 
processo de transformação.

Nesta equação que engloba tecnolo-
gia, processos e pessoas, somente as 
pessoas se superam e é preciso assimilar 
isto para alcançar um equilíbrio, já que 
a  tecnologia e os processos dependem 

Ana Alice Limongi (*)

Mas, se hoje somos reconhecidos 
como especialistas na criação 
de produtos digitais e eficazes 

em apoiar nossos clientes em seus pro-
cessos de transformação digital, isso se 
dá porque investimos em pessoas com a 
mesma intensidade com que investimos 
em tecnologias.

Por mais que a Neo seja uma empre-
sa digital, não descuidamos do nosso 
capital humano, sem dúvida o nosso 
maior patrimônio. Fala-se muito que 
por trás de um CNPJ há vários CPFs, 
e no contexto de empresas que traba-
lham com tecnologia, prefiro dizer que 
sempre existirá um ser humano com 
as habilidades e impressões digitais 
trabalhando pela evolução do mundo 
dos negócios conectados.

É fato que pessoas são onipresentes 
em qualquer contexto, sob qualquer 
aspecto. E o meu desafio, enquanto 
líder de pessoas em uma empresa de 
tecnologia, é executar processos da 
melhor forma possível - afinal, quando 
há uma boa condução do material huma-
no, naturalmente alcançamos o melhor 
resultado. Para inovar, é preciso liderar 
bem a rede de colaboradores - e quem 
não sabe gerir bem deixa um legado 
ineficiente. Quem deseja se posicionar 
como referência, como uma empresa de 
ponta, e ter uma equipe de alta perfor-

News@TI
Área de Clientes e Digital da Porto Seguro 
tem vagas abertas

@A área de Clientes e Digital da Porto Seguro está com vagas aber-
tas para quem deseja atuar com inovação e ajudar a companhia 

nos seus mais diversos desafios, pensando sempre na experiência do 
consumidor. Ao todo, são 34 posições disponíveis para início imediato 
na matriz da companhia, localizada no bairro Campos Elísios, em São 
Paulo – neste momento com atuação via home office. As inscrições 
já estão abertas e acontecem no site da Porto Seguro, onde os inte-
ressados também encontram mais detalhes sobre as oportunidades. 
O processo seletivo envolverá testes e entrevistas com líderes da 
área. Entre as posições disponíveis estão Scrum Master, UX/UI e UX 
Research, PM, PO, UX Research Lead, Analytics Lead e Teach Lead. 
As inscrições são realizadas pelo link https://wwws.portoseguro.com.

br/gerenciadorinterfaceweb/rh_detalhe_vaga.do?id=5fdbbda4943f0c
1a6485bab4&flagElo=true.

Aplicativo facilita a vida das oficinas na hora 
de contratar profissionais

@No ar desde o início de dezembro, o aplicativo MundoficinaAPP 
conecta oficinas automotivas com profissionais autônomos ou 

desempregados desse setor. O objetivo é facilitar o processo de con-
tratação para serviços pontuais, centralizando a busca da oficina por 
esses profissionais sempre que uma demanda de serviço traga essa 
necessidade. Ao mesmo tempo, é uma vitrine para mecânicos, funileiros, 
pintores e outros produtivos desse segmento. O aplicativo está dispo-
nível para ser baixado gratuitamente no Google Play e na App Store.

ricardosouza@netjen.com.br

As inúmeras vantagens do BPO 
financeiro são inquestionáveis para 
empresas de todos os portes, mas 
especialmente para pequenos e mé-
dios negócios. Além da transferência 
da operação financeira diária, com 
garantia de execução eficiente e 
assertiva, com redução de custos, é 
preciso lembrar que o controle por 
todo o trabalho realizado continua 
com a empresa..

Isso porque, além de toda prestação 
de contas que deve ser realizada pelo 
parceiro, o empresário tem total auto-
nomia para acessar os dados bancários 
e o sistema utilizado. O foco aqui é 
que o responsável pelo BPO atue na 
operacionalização do departamento 
financeiro, incluindo todas as rotinas 
realizadas diretamente pela empresa.

Por meio de relatórios gerenciais 
mensais, a empresa que conta com o 
serviço de BPO consegue ter a visão 
clara sobre toda a movimentação 
financeira do negócio. Cada item é 
dividido entre despesa, custo, investi-
mento e ter esse panorama auxilia na 
visualização de caminhos e perspecti-
vas e na tomada de decisão.

No dia a dia, é importante que o 
empresário exerça a liderança sobre 
o projeto. Deve ser permitido a ele 

BPO financeiro: transparência absoluta 
e controle do cliente

de materiais, por priorizar o ambiente 
digital em 100% do trabalho. Todas 
as operações são realizadas com au-
torização prévia da empresa. Mesmo 
que os pagamentos sejam efetuados 
por esse time, cabe ao empresário dar 
a autorização master para que sejam 
consolidados.

Vemos, no mercado, muitos empre-
sários insatisfeitos com o trabalho 
realizado em sua área financeira. A 
reclamação a respeito da falta de 
transparência sobre o que é operado 
pela área é frequente, o que leva à 
sensação de perda de controle.

Mas é importante destacar que é 
possível ganhar, além da clareza sobre 
as transações realizadas, agilidade e 
eficiência, com redução de custos. 
Isso porque a contratação do BPO fi-
nanceiro pode ser até 50% mais barata 
que a manutenção de um profissional 
interno neste departamento.

No final das contas, ao conhecer a 
terceirização financeira, o empresá-
rio sente-se confortável com o que é 
executado e passa a enxergar outras 
vias de atuação, aumentando o tempo 
em que foca em seu core business.

(Fonte: Janaína Furquim é contadora, 
administradora de empresas e diretora da HUB 

Assessoria Financeira Digital).
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que acompanhe o trabalho por meio 
de aplicativos de mensagens, e-mail, 
ligações ou reuniões online para ali-
nhamento de pontos de melhoria, 
particularidades, definição de rotas e 
responsabilidades. O empresário tem 
total acesso às informações da área e 
recebe as conciliações bancárias para 
validação das classificações. Recebe 
ainda o fluxo de caixa, para que tenha 
ciência do que será pago futuramente.

Ao time de BPO financeiro caberá 
assumir responsabilidades do setor, 
resolvendo problemas e sugerindo 
mudanças que resultem em economia 
financeira para a empresa. Além disso, 
o próprio sistema do BPO já permite 
considerável economia de tempo, já que 
utiliza metodologias modernas e ágeis, e 

Ana Alice Limongi

Janaína Furquim

Cuidado com o excesso de 
informação que pode virar doença

O meio digital é bombardeado 
com informações de todos os lados 
diariamente, seja nas redes sociais 
ou nos diversos sites disponíveis. 
Em meio aos excessos, saber se 
comunicar de maneira eficiente e 
estratégica é o que traz resultados 
perceptíveis, já que a comunicação 
é uma habilidade essencial que 
está cada vez mais requisitada. 
Esse é o grande desafio da era da 
informação, dialogar e ser ouvido 
apesar dos múltiplos estímulos. 
Também é tema da turma 2 do 
programa 3Ps da Comunicação: 
Preparação, Prática e Presença, 
evento online que terá mais de dez 
horas de aulas ao vivo.

Segundo Vívian Cristina Rio 
Stella, doutora em Linguística pela 
Unicamp, idealizadora do curso dos 
3Ps e autora do livro "Comunicação 

Eficiente" (Editora Aberje), as 
pessoas acreditam que se comu-
nicar bem é falar corretamente 
a gramática, mas isso é um mito. 
“Eu procuro trabalhar a estratégia 
de comunicação, a abordagem do 
tema e o storytelling, como cons-
truir histórias que façam sentido”, 
explica.

Os participantes da segunda 
turma do programa 3Ps da Co-
municação, que terá início no 
próximo dia 01 de fevereiro, 
ganharão um exemplar da obra 
‘Comunicação Eficiente’. O curso 
também contará com ebooks, 
vídeos, desafios e aulas extras 
para complementar o processo de 
aprendizagem (https://www.sym-
pla.com.br/3ps-da-comunicacao-
-preparacao-pratica-e-presenca-
-turma-2__1077245).
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açaí, ao manejo florestal de madeira, à técnica de exploração de impacto 
reduzido, à gestão de organizações comunitárias (associações e coope-
rativas), às concessões florestais, à silvicultura de espécies florestais 
nativas e à experiência de manejo florestal comunitário. Os cursos têm 
duração de 20 a 40 horas. Podem participar agentes de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, lideranças socioambientais, professores e 
estudantes de ensino profissionalizante e superior, empresários/tra-
balhadores do setor florestal, representantes de povos e comunidades 
tradicionais, agricultores familiares, gestores e servidores públicos. Os 
interessados podem conhecer os cursos e fazer as inscrições no link: 
(https://saberes.florestal.gov.br/).

E - Projetos Sustentáveis
O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, anun-
cia a captação de US$ 500 milhões em green bonds com vencimento 
em janeiro 2026 e a uma taxa fixa de 2,75% ao ano no âmbito do seu 
Global Medium Term Notes Programme. Os recursos serão destinados à 
realização de financiamentos ou refinanciamentos de projetos verdes e/
ou sociais, de acordo com o seu Green, Social and Sustainable Financing 
Framework. A emissão representa também o menor custo entre insti-
tuições financeiras brasileiras em captações realizadas em dólar desde 
2003. A operação precificada ontem demonstra uma percepção positiva 
do mercado em relação ao balanço e aos fundamentos do BTG Pactual 
e reforça o compromisso do banco com a busca e aperfeiçoamento 
contínuo para as melhores práticas de sustentabilidade, governança e 
gestão do seu negócio. Saiba mais em: (https://www.btgpactual.com/
cidadania/esg-e-impact-investing).  

F - Programas Profissionalizantes
A Universidade Guarulhos está com inscrições abertas para o Capacita, 
projeto que oferece mais de 90 cursos profissionalizantes online total-
mente gratuitos. Dentre os cursos, destaques para: Atuação profissional 
em Educação Física: oito possibilidades, múltiplas ações; Cenário 2021 
- como ganhar dinheiro com a taxa de juros zero; Cloud Computing - 
Conceitos; Compreendendo a Inteligência Emocional; Comunicação 
eficaz: sua empresa no topo!; Conjuntura política e contextos da internet: 
o espaço dos “influencers”; Contabilidade para não contadores; Dicas 
e cuidados para pessoas que irão adotar ou possuem PETS; Direito do 
Consumidor; Empregabilidade e mercado de trabalho; Espanhol Básico 
para Iniciantes; Inteligência Financeira; Lei Geral de Proteção de Dados; 
Marketing pessoal; Mercado de Trabalho para o Novo Normal; e Redação.  
As inscrições podem ser feitas  por meio do site (www.extensao.ung.br).  

G - Jornalismo Musical
Como transformar festivais, álbuns e músicas em conteúdo? Como 
levar sua reportagem para além do texto, produzindo vídeos, podcasts 

A - Doação de Pilhas
Em função da pandemia e preocupada com os deficientes auditivos 
que precisam manter seus aparelhos funcionando, a Telex Soluções 
Auditivas decidiu retomar a campanha de doação de cartelas de pilhas 
e extensores de máscara reguláveis. A primeira campanha, que durou 
três meses em 2020, beneficiou quase três mil pessoas em todo o país. 
Para receber em casa, gratuitamente, uma cartela com seis baterias ou 
o extensor de máscara, basta preencher um formulário no site da em-
presa: (https://www.telex.com.br). Depois, as baterias e os extensores 
de máscaras são enviados pelos Correios para qualquer lugar do Brasil, 
com frete também grátis. E qualquer um pode receber a doação. Não 
é preciso ser cliente da empresa. A Telex Soluções Auditivas tem 56 
lojas espalhadas pelo país. 

B - Verão em Química 
De 22 de fevereiro a 5 de março, o Departamento de Química da UFS-
Car realiza a XLI Escola de Verão em Química “Prof. Dr. José Tércio B. 
Ferreira”, com o tema “A Química para o novo milênio”. Nesta edição, 
totalmente online, serão oito minicursos, com a participação de pes-
quisadores brasileiros e de instituições na França, Alemanha, Arábia 
Saudita, Espanha, Finlândia e Estados Unidos. O evento é realizada desde 
1981 e se caracteriza pela integração entre estudantes de graduação e 
pós-graduação, troca de experiências entre as pessoas participantes, 
abertura de novas oportunidades para ingresso na pós-graduação e 
oportunidade de contatos internacionais. Inscrições em: (https://bit.ly/
evq2021). Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail (evq@ufscar.br). 

C - Entretenimento Online
O Betmotion é um site de entretenimento online presente no Brasil há 
mais de uma década. Pioneira no ramo, a empresa atua em várias frentes 
e trabalha com mais de 40 provedores, possuindo mais de 3.500 jogos em 
diferentes áreas, como apostas esportivas, bingo e cassino, entre outras 
atividades. Tem um time formado por mais de cem pessoas espalhadas na 
América Latina e Europa e oferece atendimento 24 horas aos usuários. 
No Brasil, a ela ajuda a fomentar o esporte como patrocinadora oficial 
do Novo Basquete Brasil e tem Cristiane, jogadora de futebol feminino 
da Seleção Brasileira, como embaixadora. Em 2020, o Betmotion esteve 
presente nas transmissões via stream do Campeonato Brasileiro Femini-
no A1, Campeonatos Italiano e Alemão e na Stockcar, na Bandeirantes. 
Mais informações: (www.betmotion.com). 

D - Saberes da Floresta 
Já estão abertas as inscrições para os cursos disponíveis no Portal Saberes 
da Floresta, do Serviço Florestal Brasileiro. São ofertados dez cursos 
de educação a distância, relacionados ao cultivo florestal de castanha e 

e entrevistas? Como se relacionar com artistas, gravadoras/selos, 
empresários e assessores? Essas e outras questões serão abordadas 
no curso “Quem é que vai ler isso?”, ministrado por cinco renomados 
jornalistas e críticos musicais: Adriana da Barros, Braulio Lorentz, 
Pedro Só, Sergio Martins e Silvio Essinger. Eles resolveram elaborar 
um curso para ensinar, na teoria e na prática, como ser jornalista 
musical nos tempos do streaming. Acontece entre os próximos dias 
dias 18 e 22, sempre às 19h30. O curso contará com cinco aulas ao 
vivo e online, com duração de três horas cada. Inscrições em: (https://
www.sympla.com.br/quem-e-que-vai-ler-isso-jornalismo-musical-nos-
tempos-do-streaming-teoria-e-pratica__1085002).

H - Sampa Week
Lojistas de ruas e de shoppings, donos de plataformas para vendas on-
line, proprietários de restaurantes, bares, hotéis, cafeterias, doçarias, 
empreendimentos destinados ao lazer e ao entretenimento e qualquer 
outro tipo de estabelecimento voltado à prestação de serviço da capital 
já podem se inscrever gratuitamente para participar da 2ª edição da 
Sampa Week, semana de promoção criada pela Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), para ajudar a impulsionar a economia paulistana. 
Em sua 2ª edição, o evento acontece entre os próximos dias 23 e 31, mês 
do aniversário dos 467 anos da capital, e objetiva atrair gente de fora 
da cidade para que se hospedem, façam suas compras, consumam e se 
divirtam na cidade. Faça sua inscrição em: (www.sampaweek.com.br), 
para entrar em um sistema online de pesquisas que ficará à disposição 
de todos os consumidores 

I - Retenção de Talentos
A importância do engajamento na retenção de talentos dentro das 
empresas será o tema do primeiro webinar do ciclo de encontros sobre 
Liderança e Pessoas, organizado pela FGV Educação Executiva. Será 
realizado nesta quinta-feira (14), às 14h, e discute o engajamento como 
fator principal para uma estratégia de retenção de talentos, tendo como 
pilar o reconhecimento do colaborador do ambiente organizacional. 
Será transmitido pelo canal da FGV no YouTube e terá a participação 
de Luis Adonis Correia, consultor de change management da EY. A 
mediação será feita por Denize Dutra, coordenadora dos cursos de RH 
e Liderança da FGV. Os interessados em participar podem se inscrever 
gratuitamente pelo link: (https://evento.fgv.br/talentoseengajamento/). 

J - Cenário da Moda
Tommy Hilfiger (https://br.tommy.com/) anuncia que as inscrições para 
a terceira edição do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge já estão 
abertas. O programa global objetiva apoiar empresas empreendedoras 
em estágio inicial e em expansão que desenvolvam soluções que causem 
impacto social positivo no cenário da moda. Com base na visão de sus-
tentabilidade da empresa, de Nada é Desperdiçado e Tudo é Bem-Vindo, 
o programa busca ampliar e apoiar empreendedores negros e indígenas 
que estão trabalhando para avançar suas comunidades e promover 
um futuro mais inclusivo da moda. Para esta edição, os consumidores 
também são convidados a se envolver e ajudar a julgar as submissões. 
As empresas interessadas são convidadas a apresentar propostas de 
projetos com foco na criação de uma cadeia de valor de moda mais 
inclusiva. Outras informações: (https://responsibility.pvh.com/tommy/
fashion-frontier-challenge/).

2021 e a necessidade de 
inovação na área da saúde

2020 vai passar para a 
história como o ano que 
revelou a nossa imensa 
fila de limitações e 
da briga contra um 
inimigo invisível: o 
Coronavirus

Estamos encerrando 
um ano que não deixa 
saudade sob nenhum 

ponto de vista, mas deixou 
algumas lições importantes, 
como o fato de que nenhum 
desenvolvimento tecnológi-
co faz sentido se não houver 
vida saudável no planeta.

Foi um ano que nos mos-
trou a nossa pequenez e 
as nossas limitações e a 
necessidade de que os in-
vestimentos em pesquisa 
e inovação tecnológica 
privilegiem fortemente o 
setor de saúde, sem o qual 
todo o resto se torna des-
necessário. 

Todo o aparato tecnológi-
co existente fez diferença, 
desde os respiradores para 
UTI, até as campainhas para 
agilizar o atendimento das 
pessoas doentes, passando 
por máscaras respiratórias, 
desinfetantes de alto impac-
to na limpeza, álcool gel e 
outras proteções adicionais.

Foi um ano em que sen-
timos orgulho, de certa 
forma, de poder contribuir 
com campainhas sem fio 
para agilizar o atendimento 
em hospitais e clínicas de 
repouso, onde a utilização 
dos equipamentos sem 
fio tornou-se ainda mais 
importante na medida em 
que evitam a exposição de 
mais elementos de possível 
contaminação como os fios. 
Até isso, no frigir dos ovos 
fez diferença.

A conclusão é que na área 
da saúde, mais do que em 
qualquer outra, o investi-
mento em desenvolvimento 
de tecnologia, é fundamen-
tal. De acordo com a Investe 
SP, o Brasil gastou quase 
10% do seu PIB em saúde 
e conquistou uma posição 
de destaque entre os países 
em desenvolvimento nos 

últimos anos. Esse reco-
nhecimento está refletido 
no levantamento da Global 
Health Intelligence de 2017, 
que indica o país como um 
dos mercados de saúde 
mais importantes e vitais 
da América Latina. 

E o segmento de equi-
pamentos e dispositivos 
médicos é uma das princi-
pais áreas de crescimento 
que, segundo a GlobalData, 
terá uma taxa composta de 
crescimento anual (CAGR) 
de 7,5%. Esta indústria 
é um importante pilar da 
economia nacional e paulis-
ta. O Estado de São Paulo 
concentra mais de 59% das 
indústrias de equipamen-
tos e materiais, segundo 
a Associação Brasileira 
da Indústria de Artigos e 
Equipamentos Médicos e 
Odontológicos (ABIMO). 

São cerca de 405 empre-
sas no território paulista, a 
maior parte representada 
por fabricantes de materiais 
para medicina e odontolo-
gia, estado paulista também 
concentra 9,6 mil funcioná-
rios altamente capacitados, 
o correspondente a 61% do 
total do setor no Brasil, de 
acordo com dados do RAIS, 
Ministério do Trabalho e 
Emprego de 2016. As indús-
trias dos municípios pau-
listas respondem por 46% 
do Valor da Transformação 
Industrial (VTI) do setor.

Além da concentração de 
empresas e de mão de obra 
qualificada, o estado conta 
com cinco Parques Tecno-
lógicos especializados em 
Ciências da Vida e Cuidados 
com a Saúde, localizados 
em Ribeirão Preto, São José 
dos Campos, São Carlos, 
Botucatu e Campinas. Mais 
do que em qualquer outro 
período da história recente, 
investimentos em desenvol-
vimento tecnológico para a 
área da indústria serão mais 
do que necessários, serão 
imprescindíveis.

(*) - Graduado em ciências da 
computação, é diretor da AGM 

Automação, que produz toda a linha 
de equipamentos Psiu sem fio (www.

psiusemfio.com.br).

José Rubens Almeida (*)

A inflação registrou alta de 4,52% em 2020. Segundo 
o IBGE, é a maior desde 2016, quando ficou em 6,29%. 
O percentual reflete o IPCA, anunciado ontem (12). Em 
dezembro, o indicador - divulgado junto com o acumulado 
do ano - acelerou para 1,35%, que é a variação mais intensa 
desde fevereiro de 2003, quando tinha sido de 1,57%. É 
também a maior variação para um mês de dezembro desde 
2002 (2,10%).

Essa alta aponta ainda que o índice do ano ficou acima do 
centro meta que era de 4,0%, mas, ainda assim, permanece 
dentro da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual 
para baixo (2,5%) ou para cima (5,5%). Em 2019, a inflação 
tinha ficado em 4,31%. Um dos maiores impactos para os 
consumidores em 2020 foi a elevação de 14,09% nos preços 
de alimentos e bebidas. 

Segundo o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, o cresci-
mento foi provocado por fatores como a demanda por esses 
produtos e a alta do dólar e dos preços das commodities no 
mercado internacional. O resultado do ano mostrou ainda 
que os preços do óleo de soja com 103,79% e do arroz com 
76,01% dispararam no acumulado de 2020, mas outros 
itens importantes na cesta das famílias também subiram 
expressivamente, entre eles, o leite longa vida (26,93%), 
frutas (25,40%), carnes (17,97%), batata-inglesa (67,27%) 
e tomate (52,76%).

A habitação, com 5,25%, também contribuiu para o 
comportamento da inflação, influenciada pelo aumento da 
energia elétrica (9,14%). O efeito do dólar sobre os preços 

Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo 
promove ações para reduzir o custo de manter negócios no país.

Em nota, a pasta la-
mentou a decisão 
da montadora Ford 

de encerrar a produção no 
Brasil e destacou que a saí-
da do país contrasta com a 
recuperação na indústria nos 
últimos meses. “A decisão 
da montadora destoa da 
forte recuperação observada 
na maioria dos setores da 
indústria no país, muitos 
já registrando resultados 
superiores ao período pré-
crise”, divulgou a pasta em 
comunicado.

Segundo a equipe econô-
mica, o governo tem pro-
movido ações para reduzir o 
custo de manter negócios no 
país. No entanto, a pasta pe-
diu a aprovação de reformas 
que modernizem a economia 
brasileira. “O ministério tra-
balha na redução do custo 
Brasil com iniciativas que 
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Ministério pede avanço de reformas 
para manter fábricas no país

A melhoria do ambiente de negócios e o avanço das reformas estruturais são necessários para reduzir 
o custo de manter empresas no país, informou o Ministério da Economia

brasileiro. Para a Fiesp, o 
encerramento das atividades 
da Ford representa “uma 
triste notícia para o país”. 
A entidade também pediu 
a aprovação de uma agenda 
que reduza o custo Brasil e 
criticou a alta tributação so-
bre os automóveis praticada 
no país.

“A alta carga tributária 
brasileira faz diferença na 
hora da tomada de decisões. 
O custo de cada automóvel 
produzido aqui, por exem-
plo, dobra apenas por conta 
dos impostos”, informou a 
Fiesp. “Precisamos urgen-
temente fazer as reformas 
estruturais, baixar impostos 
e melhorar a competitivida-
de da nossa economia para 
atrair investimentos e gerar 
os empregos de que o Brasil 
tanto precisa”, concluiu a 
entidade em nota (ABr).

já promoveram avanços 
importantes. Isto reforça a 
necessidade de rápida im-
plementação das medidas 
de melhoria do ambiente 
de negócios e de avançar 
nas reformas estruturais”, 
concluiu o texto.

Entidades do setor pro-

dutivo também destacaram 
a necessidade da aprovação 
de reformas. A Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI) afirmou, em nota, que 
a reforma tributária deve ser 
a prioridade para reduzir o 
principal entrave à compe-
titividade do setor industrial 

Inflação oficial teve alta de 4,52% em 
2020, sendo a maior desde 2016

dos eletrodomésticos, equipamentos e artigos de TV, som 
e informática provocou impacto nos artigos de residência, 
que também pesaram mais. De acordo com o IBGE, em 
conjunto, alimentação e bebidas, habitação e artigos de 
residência responderam por quase 84% da inflação de 2020.

Segundo maior peso na composição do indicador, os 
transportes encerraram 2020 com alta de 1,03%. O vestuário 
foi o único grupo a apresentar variação negativa (-1,13%) 
explicada pelo isolamento social. As pessoas ficaram mais 
em casa, o que pode ter diminuído a demanda por roupas. 
Tivemos quedas em roupas femininas (-4,09%) e masculinas 
(-0,25%) e infantis (-0,13%), calçados e acessórios (-2,14%). 
A única exceção foram joias e bijuterias (15,48%), por causa 
da alta do ouro. (ABr) 

Essa alta aponta ainda que o índice do ano ficou acima do 
centro meta que era de 4,0%.



Quais são os riscos de 
não pagar os impostos 

da sua empresa?

O ano começou e, 
com ele, uma série de 
contas para pagar. 
Em meio às dívidas 
acumuladas de 2020, 
a tentação de não 
pagar os impostos é 
grande para boa parte 
dos empresários

Diante da urgência 
em honrar compro-
missos com cola-

boradores e fornecedores, 
muitos acabam deixando as 
pendências com o governo 
para mais tarde. No entan-
to, essa não é uma decisão 
sábia. Isso porque deixar 
de pagar tributos acarreta 
em uma série de problemas 
para a empresa. A lista de 
consequências é enorme e 
vai desde a incidência de 
multas até a impossibilidade 
de distribuição de lucros 
para os sócios. 

A base de cálculo para os 
impostos varia de acordo 
com a atividade exercida 
ou mesmo o regime tri-
butário de cada empresa. 
No entanto, a maioria das 
empresas que deixam de 
pagar seus impostos são 
penalizadas com uma multa 
de 0,33% por dia de atraso, 
podendo chegar a 20%. Se 
o atraso no pagamento for 
superior a um mês, além da 
multa, incidem ainda juros 
de mora, que são cobrados 
já a partir do mês seguinte 
à inadimplência. O cálculo 
considera a taxa Selic + 1%.

As empresas que não 
pagam impostos em dia 
também ficam impedidas de 
participar de licitações pú-
blicas. Isso acontece quando 
ela entra para o cadastro de 
inadimplentes. Assim, ela 
fica impossibilita de emi-
tir as certidões negativas 
exigidas nas licitações ou 
mesmo em concorrências 
de grandes empresas. E, se 
a situação do caixa já não 
estava boa, imagine com 
tantas restrições para tra-
balhar e conquistar novos 
clientes?

Soma-se a isso o fato que, 
com o avanço da tecnologia, 
o Fisco vem aprimorando o 
monitoramento e o cruza-
mento de informações das 
empresas. Caso o imposto 
fique muitos meses sem pa-
gamento, a empresa deve-
dora pode sofrer o bloqueio 
de bens, que entram como 
garantia de pagamento ao 
Fisco. Outra dificuldade é 
em relação à obtenção de 
empréstimos em institui-

ções financeiras. Os bancos 
se recusam a emprestar 
dinheiro para empresas que 
devem ao governo. 

Em muitos casos, vale 
mais a pena solicitar um 
empréstimo para manter 
os impostos em dia do que 
arcar com as consequências 
do não pagamento. Numa 
situação legal, a chance de 
uma empresa conseguir um 
empréstimo a uma taxa de 
juros justa é muito maior. 
Cabe destacar ainda que, 
dependendo da situação, a 
empresa pode ser acusada 
de sonegação fiscal, o que é 
bem diferente de não pagar 
os impostos em dia. Atrasar 
o pagamento é uma ilegali-
dade administrativa.

Já sonegar é um crime, 
conforme a Lei n.º 8.137/90 
e a n.º 4.729/65. A sonegação 
fica caracterizada quando 
se comprova que a empresa 
omitiu ou alterou infor-
mações ao Fisco, visando 
benefício próprio. Caso seja 
comprovada a sonegação, 
a multa pode chegar a até 
225% do valor devido mais 
juros da taxa Selic. Os sócios 
da empresa também são 
responsabilizados criminal-
mente pela sonegação. Seus 
bens particulares podem ser 
penhorados e, em casos ex-
tremos, há pena de reclusão 
de dois a até cinco anos.

Por todas essas razões, 
fica evidente que não pagar 
impostos em dia não é um 
bom negócio. A empresa 
que está com dificuldades 
financeiras pode recorrer a 
um empréstimo ou mesmo 
solicitar a isenção de algum 
tributo – benefício que pode 
ser concedido pela união, 
estado ou município respon-
sável pela cobrança.

Outra saída inteligente 
para o problema é fazer o 
planejamento tributário, 
que considera se a empresa 
está no regime mais adequa-
do, busca oportunidades 
legais para reduzir a carga 
tributária e até mesmo para 
recuperar impostos pagos a 
mais pela empresa.

Infelizmente, de acordo 
com o Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tribu-
tação (IBPT), cerca de 95% 
das empresas pagam mais 
impostos do que deveriam. 
Isto porque a legislação 
tributária brasileira é muito 
complexa, com mais de 40 
mil leis tributárias em vigor.

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

técnica da Capital Social, escritório 
de contabilidade que objetiva facilitar 

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

Regina Fernandes (*)
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Prévia aponta 
alta de 1,89% 
do IGP-M em 
janeiro

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M) teve alta 
de 1,89% nos primeiros dez 
dias (decêndio) de janeiro, 
informou ontem (12), no 
Rio de Janeiro, o Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas 
(Ibre/FGV). O IGP-M é usado 
para o reajuste de contratos 
de aluguel, e a divulgação é 
uma prévia da pesquisa men-
sal. Com esse resultado, a 
taxa acumulada em 12 meses 
aumentou de 23,52% para 
24,87%, já que o indicador 
de janeiro ficou acima do 
registrado no primeiro de-
cêndio de dezembro: 1,28%.

A pressão para elevar o 
IGP-M veio principalmen-
te do Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), que 
aumentou puxado pelo pre-
ço do minério de ferro, que 
já acumula alta de 134,63% 
em 12 meses. O Índice 
de Preços ao Consumidor 
(IPC), por outro lado, teve 
desaceleração no primeiro 
decêndio de janeiro. Cinco 
das oito classes de despe-
sa consideradas no índice 
tiveram redução no ritmo 
de variação de preços, com 
destaque para passagens 
aéreas, que fazem parte do 
grupo Educação, Leitura e 
Recreação (ABr).

Os veículos híbridos 
têm conquistado cada vez 
mais espaço no mercado 
mundial. Porém, como 
todo produto, a indústria 
está sempre em busca de 
aprimoramento e inova-
ção. Hoje em dia, um dos 
pontos mais considerados 
para esses avanços é a sus-
tentabilidade. Os carros 
híbridos comercializados 
hoje funcionam com uso 
de bateria e combustão a 
álcool ou gasolina, o que 
gera emissão de CO2 na 
atmosfera. 

Atualmente, há inú-
meras montadoras, ins-
tituições de ensino e de 
pesquisa realizando testes 
e buscando novas fontes 
de energias renováveis 
para substituir o uso da 
combustão nos veículos 
automotivos. Uma des-
sas novas tecnologias é 
a célula de hidrogênio, o 
elemento químico mais 
abundante em nosso pla-
neta. 

De acordo com Paulo 
Sergio, Prof. Orienta-
dor da Equipe B’energy 
Racing Facens, antes as 
tecnologias ligadas ao 
hidrogênio tinham custo 
elevado e eram usadas 
somente em foguetes ou 
em usinas geradoras de 

Prestação de serviço contábil assume caráter estratégico.

A incorporação do re-
curso transforma 
também as atribui-

ções do contador, o que 
significa modificações subs-
tanciais em suas tarefas 
rotineiras e seus objetivos 
enquanto profissional.

A avaliação é do especia-
lista César Ávila, gerente 
de Contabilidade da ROIT, 
fintech com sede em Curitiba 
e atuação em todo o Brasil. 
“A principal disruptura 
decorrente da inteligência 
artificial em processos tra-
dicionais de contabilidade é 
a valorização proporcionada 
ao profissional”, afirma.

Isso porque, explica ele, a 
inteligência artificial “tira o 
contador de processos ope-
racionais, colocando-o em 
lugar de destaque, de deci-
são, de alta gestão”. O tempo 
e esforço despendidos em 
digitação de dados, preen-
chimento de documentos, 
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Inteligência artificial 
transforma processos e 

dá nova atribuição ao contador
A inteligência artificial na contabilidade rompe com processos tradicionais não só pela eficiência que 
proporciona à prestação dos serviços

informação, os escritórios 
de contabilidade têm tudo 
para assumir perfil disrup-
tivo, constata o fundador e 
CEO da ROIT, Lucas Ribeiro. 
“Aos serviços contábeis é 
agregada a prestação de 
serviços em soluções fiscais, 
tributárias e financeiras às 
empresas”.

Lucas ressalta, ainda, 
a necessidade de inves-
timentos em qualificação 
para que os profissionais da 
contabilidade acompanhem 
as mudanças ocasionadas 
pela tecnologia, que deve 
atingir o seu ápice em dez 
anos. “Com a automatização 
das atividades operacionais, 
o profissional ficará livre 
para cuidar do planejamen-
to e decisões estratégicas 
das empresas, o que impõe 
necessidade de qualificação 
para tais funções”, finaliza 
Ribeiro. Fonte: (https://
roit.ai/).

passa a ser canalizado na 
atuação estratégica.

“Dessa forma, há ganho 
de margem [para profissio-
nais e escritórios]: menos 
pessoas para os mesmos 
resultados; entretanto, 
pessoas valorizadas, dei-
xando de realizar tarefas 
mecânicas para se dedicar 

a atribuições de gestão. 
Os contadores se tornam 
consultores financeiros, 
estratégicos para a gestão”, 
argumenta o especialista.

Ao ocuparem protagonis-
mo na consultoria e gestão 
contábil e financeira de seus 
clientes, lançando mão de 
soluções em tecnologia da 

Veículos movidos por célula-combustível 
a hidrogênio são nova aposta

eletricidade. Contudo, de-
vido ao avanço tecnológico, 
o custo dessas tecnologias 
tem reduzido, tornando o 
hidrogênio uma fonte de 
energia mais competitiva, 
o que tem despertado inte-
resse no setor automotivo. 

A Fórmula SAE, compe-
tição universitária criada 
nos EUA com o intuito de 
estimular o desenvolvi-
mento de novas tecnologias 
automotivas, criou um novo 
desafio para as equipes e 
uma nova categoria, a de ve-
ículos totalmente elétricos, 
com células de hidrogênio. 
Ou seja, as equipes devem 
desenvolver um veículo 
elétrico movido por célula-
combustível a hidrogênio 
e competir em uma prova 
de eficiência. Este evento 
acontece em março próxi-

mo, junto às demais com-
petições de Fórmula SAE. 

Das 14 equipes das mais 
renomadas instituições de 
ensino brasileiras inscritas 
no desafio BALLARD Stu-
dent H2 Challenge SAE 
2020, a B’Energy, do Cen-
tro Universitário Facens, 
ficou entre as oito classi-
ficadas para participar da 
segunda fase (competição 
presencial) dessa nova 
modalidade do Fórmula 
SAE Brasil. “É uma opor-
tunidade valiosa podermos 
fazer parte desse grupo 
que pode contribuir de 
forma robusta para o de-
senvolvimento dessa nova 
tecnologia”, afirma Vitor 
Bertoni, capitão de B’Ener-
gy Racing Team Facens. 
Fonte e mais informações: 
(www.facens.br).

Inúmeras montadoras realizam testes e buscam novas fontes de 
energias renováveis para substituir o uso da combustão.
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William Faria (*)
 
Nos últimos meses o Brasil sofreu 

uma onda de ataques cibernéticos, 
principalmente em órgãos da ad-
ministração pública, como os sites 
do Governo do DF e do STJ. 

No dia 3 de novembro, por exem-
plo, os servidores do STJ foram 
alvos de um ataque de hackers. 
Ministros e servidores ficaram sem 
acessos a e-mails e arquivos. 

Ainda não se tem a dimensão e as 
consequências deste ataque, não se 
sabe, por exemplo, se os hackers 
conseguiram realizar cópias dos 
dados ou se houve vazamento de 
processos que correm em segredo 
de Justiça. 

De qualquer forma, esta situação 
serve de alerta para não apenas as 
repartições públicas, mas também 
para as empresas do setor privado, 
em relação às medidas preventivas 
de segurança cibernética. Este 
ataque torna-se ainda mais grave 
porque estamos sob legislação 
LGPD, que entrou em vigor no 

último mês de setembro, e que 
determina todo um procedimento 
para atuação dos Controladores 
de Dados Pessoais em relação a 
incidentes de vazamento de dados.

Todas as empresas e órgãos pú-
blicos estão se adequando às regras 
da LGPD, porém muitos ficaram 
voltados somente para a adequa-
ção dos seus processos internos. 
Muitas organizações se esquecem 
de que para obter a real Proteção 
de Dados Pessoais é necessário um 
forte mecanismo de ciberseguran-
ça, principalmente quando falamos 
de ataques de ransomware, como 
o que vitimou o STJ. 

O ransomware é um vírus bas-
tante conhecido no Brasil. Ele 
bloqueia dados em um computador 
utilizando criptografia, causando o 
embaralhamento das informações 
e, consequentemente, a obstrução 
ao acesso desses conteúdos. Hoje, 
o Brasil ocupa a segunda posição 
entre os mais atacados por esse tipo 
de ameaça, segundo a Trend Micro. 
Além disso, o país detém a lide-

rança mundial em phishing, golpe 
utilizado pelo cibercriminoso para 
enviar o ransomware e sequestrar 
ou invadir uma máquina, um banco 
de dados ou um sistema por meio 
de um e-mail falso. 

A artimanha do ransomware 
consiste em, após obter os dados, 
o hacker solicitar o pagamento de 
um resgate para liberá-los, normal-
mente por meio de criptomoedas, 
como o Bitcoin, para dificultar o 
rastreamento pelas autoridades 
policiais. Pagar ou não pagar pela 
liberação do dados é um dilema 
enfrentado pelas vítimas, sejam 
elas empresas ou órgãos públicos, 
que, de maneira alguma, deveriam 
ceder às investidas dos criminosos. 

As empresas correm o risco de 
ficarem reféns do hacker, além de 
não possuírem garantias que real-
mente seus dados serão liberados 
ou que não foram feitas cópias que 
podem ser vazadas a qualquer mo-
mento. Além de prejudicar a ima-
gem da empresa, as coloca como 
passíveis de punições baseadas na 

LGPD. A empresa pode se sentir 
segura por conseguir restabelecer 
sua operação de forma rápida, com 
a subida dos backups armazenados 
em locais seguros e com a integri-
dade garantida, por exemplo, como 
foi o caso do STJ. 

Quais são, no entanto, as conse-
quências se o criminoso expuser 
os dados pessoais em plataformas 
públicas com o advento da LGPD? 
A partir de agosto de 2021, a 
empresa poderá sofrer multas e 
penalidades mediante a denúncia 
à ANPD. Hoje, porém, ela  já pode 
sofrer com uma enxurrada de ações 
na esfera cível dos titulares dos 
dados que foram vazados. 

A adequação das companhias 
para a proteção e privacidade de 
dados pessoais deve ser pensada 
para além dos planos jurídicos
-processuais de compliance, com 
investimentos em treinamentos, 
plataformas de cibersegurança e 
implementação de SOCs (Security 
Operations Center) para prevenir 
vulnerabilidades, monitorar e in-

terromper ataques e vazamentos 
de dados. E, claro, possuir um bom 
plano de respostas a incidentes e 
recuperação de desastres. 

Antes da LGPD um ataque de 
ransomware “apenas” paralisaria 
suas operações por um período. 
Agora, pode trazer prejuízos finan-
ceiros, jurídicos e reputacionais 
terríveis.As organizações, sejam 
elas públicas ou privadas, precisam 
aproveitar esse momento de ade-
quação da LGPD e investir porque 
o mercado de sequestro de dados 
ficou mais “atrativo”. 

Para os próximos anos, os in-
vestimentos em Cibersegurança 
devem ser itens prioritário nos 
orçamentos corporativos. Os 
cibercriminosos estão com o ape-
tite aguçado, tanto por motivos 
financeiros quanto por ativismos, 
e a LGPD está em marcha para 
proteger os dados dos cidadãos 
de qualquer violação. 

(*) - É DPO (Data Protection Officer) e 
especialista em segurança da informação da 

GFT Brasil (https://www.gft.com).

Ransomware e a LGPD: como que as empresas devem se preocupar?



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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Ecolife Morumbi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 08.909.378/0001-14 - NIRE 35.224.056.581
Reunião de Sócios - Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 20/01/2021, 
às 10:00h, na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração 
do endereço da sede social da Companhia; e (ii) alteração da Diretoria.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

Ecolife Vila Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 08.856.694/0001-75 - NIRE 35.224.169.903
Reunião de Sócios - Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 20/01/2021, 
às 10:30h, na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração 
do endereço da sede social da Companhia; e (ii) alteração da Diretoria.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

O college está oferecen-
do uma bolsa de es-
tudos no valor de 10 

mil dólares canadenses em 
dois cursos de graduação: 
E-Commerce & Online Bu-
siness Management e Audio 
& Video Post-Production. 
As aulas são ministradas em 
inglês ou francês, sendo que 
o aluno precisa ter domínio 
em uma das duas línguas.

O grande diferencial des-
ses programas, que tem dois 
anos de duração, é que eles 
são elegíveis ao PGWP (Post-
Graduation Work Permit), 
que é o visto de trabalho por 
até três anos após a conclu-
são dos estudos, podendo 
totalizar até cinco anos de 
permanência no país. Após 
esse período, o estudante 
pode até solicitar o visto de 
residência permanente, se 
desejar.  

“O visto do aplicante prin-
cipal é extensivo à família 
do aluno. Ao se matricular 
em um dos dois cursos 
oferecidos pelo college, 
o estudante pode levar o 
cônjuge, que tem direito a 
trabalhar no regime de tra-
balho integral, enquanto o 
estudante trabalha em meio 
período. Os filhos também 
recebem direito a estudar em 

As aulas são ministradas em inglês ou francês, sendo que o 
aluno precisa ter domínio em uma das duas línguas.
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A migração para 
o regime do Lucro 
Real está na pauta 
de muitas empresas 
desde que o governo 
apresentou a 
proposta de criação 
da Contribuição 
sobre Bens e Serviços 
(CBS) como parte da 
reforma tributária

Tal medida propõe 
uma alíquota fixa de 
12% e o fim do regi-

me cumulativo, o que pode 
culminar com a eliminação  
da vantagem da adoção do 
lucro presumido, opção 
tributária muito utilizada 
por empresas do setor 
de serviços, por ser um 
modelo de apuração mais 
simplificada.

Antes de fazer tal esco-
lha, o contribuinte deve 
saber que, ao optar pelo 
enquadramento tributário 
do Lucro Real, o cálculo 
do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição Social Sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) 
será realizado com base no 
lucro efetivo da empresa, 
ou seja, considerando as 
receitas menos as despesas. 
Esse lucro corresponde aos 
resultados das demons-
trações contábeis, com os 
devidos ajustes (adições ou 
exclusões), conforme defi-
nido pela legislação fiscal.

O enquadramento no 
regime de Lucro Real será 
obrigatório às empresas 
que possuem receita bru-
ta anual superior a R$ 78 
milhões; empresas que 
atuam em determinados 
segmentos, como bancos, 
cooperativas de crédi-
to, empresas de seguros 
privados, distribuidoras 
de valores mobiliários e 
câmbio, entre outras; em-
presas que tiveram lucro, 
rendimentos ou ganhos de 
capital oriundos de fora 
do país; empresas que 
explorem as atividades 
de compras de direitos 
creditórios resultantes de 
vendas mercantis a prazo 
ou de prestação de servi-
ços (factoring); empresas 
que têm benefícios fiscais 
em relação à redução ou 
isenção de impostos.

Empresas de outros 

ramos de atividade e com 
receita bruta anual menor 
que R$ 78 milhões estão 
aptas a escolher esse mo-
delo de tributação, em caso 
de preferência.

Importante destacar que 
para usufruir das vantagens 
desse modelo, é essencial 
manter um controle pre-
ciso das finanças, o que 
vai possibilitar a apuração 
do lucro líquido com exa-
tidão. Ao adotar o regime 
de Lucro Real, a empresa 
assume a obrigatoriedade 
de elaborar, por exemplo, 
Demonstrativo de Resul-
tados de Exercício (DRE), 
Relatório de Lançamentos 
no Caixa, controle de in-
ventário, entre outras no-
vas exigências, razão pela 
qual uma assessoria con-
tábil especializada se faz 
necessária para apoiar as 
implicações dessa escolha.

Ressalta-se ainda que 
dados inconsistentes na 
apuração dos tributos po-
dem levar empresas que 
optam por esse regime à 
incidência de multas que 
variam de 0,25% a 3% do 
lucro líquido.

Sanadas todas as duvida, 
acreditando o empresário 
que o Lucro Real é a melhor 
opção tributária para sua 
empresa, poderá mudar 
de regime tributário a cada 
virada de exercício social, 
quando ocorre o primeiro 
recolhimento do imposto 
de renda. O limite será a 
data de pagamento da pri-
meira guia de vencimento 
do ano. Ou seja, se o contri-
buinte faz o recolhimento 
mensal, é possível migrar 
em fevereiro; se trimestral, 
em abril.

Por fim, reitera-se que a 
escolha do enquadramento 
que vai vigorar pelo novo 
exercício deve se basear 
em um diagnóstico das 
operações e previsão de 
faturamento da empre-
sa, entre outras variáveis. 
Essa opção integra uma 
gestão tributária estra-
tégica, pois tem potencial 
de reduzir os gastos com 
impostos e preservar o 
caixa. Para tal diagnostico, 
aconselha-se pedir asses-
soria contábil confiável.

Eduardo Moisés

Lucro Real

Companhia Piratininga de Empreendimentos – CNPJ/MF nº 61.342.887/0001-90
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas para se reunirem em AGE, no dia 26/01/2021 às 9:30 horas, na Praça Roosevelt, 200, 15º Andar, 
São Paulo/SP, para deliberarem da seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão e aprovação dos Balanços Patrimoniais e 
Demonstrações dos Resultados dos Exercícios sociais Encerrados em 31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019 e 31/12/2020. 
b) aprovação dos atos praticados pela diretoria até a presente data; c) Eleição dos membros componentes da diretoria, prazo 
de gestão e fixação dos seus honorários; d) Outros assuntos de interesse social; e): Os assuntos acima deverão ser deliberados 
por dois terços dos acionistas. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo 
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 13/01/2021. Ruy Mendes Reis Júnior – Presidente.  (13, 14 e 15/01/2021)

Bolsa e permissão de trabalho para 
brasileiros e familiares no Canadá

A Trebas Institute, localizada em Montreal, na província de Quebec, no Canadá, está com uma grande 
promoção para estudantes brasileiros

todo o mundo. Só na Trebas 
já são mais de 3 mil alunos, 
que contam com orientação 
de carreira por meio de uma 
ampla rede de parceiros de 
negócios. 

“A missão do departamen-
to de carreira é maximizar 
os resultados de emprego e 
expandir as oportunidades 
aos nossos alunos”, afirma 
Alvares. Os interessados no 
programa devem realizar 
uma prova online e uma 
entrevista, e não há necessi-
dade de teste de proficiência. 
O estudante deve pagar uma 
taxa de 250 dólares cana-
denses para se matricular 
no programa, além de 25% 
referente ao primeiro ano de 
curso antes do embarque. O 
saldo poderá ser parcelado e 
pago diretamente no Cana-
dá, quando o aluno já estiver 
estudando e trabalhando. 

O valor total do curso 
E-commerce & Online Bu-
siness Management com 
a bolsa é de 9 mil dólares 
canadenses por ano. O Audio 
& Video Post-Production 
possui um investimento de 
11 mil dólares canadenses 
por ano. As inscrições vão até 
o próximo dia 31. Para mais 
informações, acesse: (http://
bit.ly/trebas-institute).

escolas públicas gratuitas a 
partir da idade escolar, em 
torno de cinco anos”, expli-
ca Helicon Alvares, CEO da 
SEDA Intercâmbios, agência 
responsável pelo programa 
no país. 

E o Canadá tem sido um 
dos destinos mais pro-
curados pelos brasileiros 
que desejam morar fora. 
O país tem uma economia 
forte, serviços públicos de 
qualidade e uma população 
multicultural. Montreal tem 
ainda mais vantagens que 
cidades como Toronto ou 
Vancouver. Esse é um dos 

destinos de educação in-
ternacional mais acessíveis 
no mundo ocidental. Itens 
como moradia, alimentação 
e transporte estão entre os 
mais baratos do país. 

Outra vantagem da Provín-
cia de Quebec é a oportunida-
de de uma imersão também 
na língua francesa. Há até 
cursos gratuitos para quem 
deseja aprender o idioma.  O 
college, que tem mais de 40 
anos, faz parte do grupo GUS 
(Global University Systems), 
uma rede presente na Europa 
e América do Norte que já for-
mou mais de 75 mil alunos em 

Raphael Carvalho (*) 

O caminho da comodidade nas compras online, sem dú-
vida, é uma estrada sem volta. Ações que facilitam nossa 
vida claramente são sempre bem-vindas. 

Mas com tantas lojas virtuais crescendo exponencial-
mente, a pergunta que ouço muitas vezes é: será que o 
varejo físico morreu? Minha resposta enfática, é NÃO. E 
digo mais, ele vai bem, obrigado! No Brasil, sobretudo, 
as compras e visitas às lojas faz parte do entretenimento 
de muitas famílias. Além disso, os consumidores, espe-
cialmente os da nova geração, buscam muitas vezes, uma 
experiência com o produto, e antes de comprar querem 
criar conexões verdadeiras com as marcas. 

Fora que a compra no varejo físico, envolve fatores que 
o ecommerce não entrega com tanta fidelidade. Hoje, 
20% do varejo nacional vem de Shopping Centers, e esses 
centros de compras também não tem ficado para trás, 
quando o quesito é o uso da tecnologia, como Inteligência 
Artificial, CRM e machine learning. Na primeira semana 
de junho, por exemplo, uma pesquisa da GFK sobre o 
varejo, apontou que o comércio físico havia ganhado força 
e o preço online se igualado. 

O levantamento destacou que, pela primeira vez, des-
de o início da quarentena, as vendas do comércio físico 
apresentaram importância maior do que as vendas online. 
Contudo, com a volta da classificação de risco em muitos 
estados, e as compras de Natal se aproximando, mais do 
que nunca estes espaços precisaram inovar para oferecer 
uma jornada de compra omnichannel.

Por aqui, temos contabilizado um crescimento expres-
sivo, do interesse de shoppings, em fazer uso inteligente 
dos dados que eles já levantam, e assim otimizar os in-
vestimentos e agregar valor nas promoções enviadas para 
cada cliente. O mercado dá sinais desse desenvolvimento 
e progresso. 

Tal como mostra a apuração feita pela Social Miner 
e o OpinionBox, que sondaram consumidores para en-
tender sobre o percurso que os clientes estão seguindo. 
A pesquisa afirma que 64% deles pretendem continuar 
comprando tanto online, quanto offline, e que 31% das 
pessoas esperam poder comprar virtualmente e retirar nas 
lojas físicas. Acendendo então, uma grande oportunidade 
para o mercado. 

Durante esse ano atípico por vivermos um uma pandemia 
com restrição de circulação, os shoppings mergulharam 
na transformação digital com uma velocidade nunca antes 
vista. A maior parte dos empreendimentos desenvolveu 

O varejo físico não morreu! 
E o CRM está a favor das vendas offline

freepik

No Brasil, sobretudo, as compras e visitas às lojas faz parte do 
entretenimento de muitas famílias.

mecânicas de promoção e sorteio, buscando a possibilidade 
de serem 100% digitais. 

Podemos falar, por exemplo, na Black Friday deste ano, 
em que as vendas em lojas de rua e shopping centers de 
todo o país no fim de semana da Black Friday (27 a 29 
de novembro de 2020) tiveram aumento de 6,1%, com 
relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com 
o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio. 

Neste sentido, uma pesquisa da Spot Metrics, que ana-
lisou mais de 200 shoppings em suas mecânicas, posicio-
namentos e perfis de consumo, apontou que enquanto em 
2019, 82% dos lojas optaram por ter balcão de atendimento 
durante as promoções, em 2020 esse número foi 24%, uma 
vez que a grande maioria tem se voltado predominante-
mente para o uso de aplicativos como forma de ingressar 
e acompanhar os sorteios. 

Como vemos, as possibilidades são vastas e o potencial 
do varejo físico é enorme. Hoje já é possível utilizar um 
CRM específico para o varejo offline. Pelo motor de loyalty, 
carteira digital, integração com os maiores e-commerces 
do país, é possível conseguir impulsionar a migração das 
lojas e shoppings para uma plataforma inteligente, base-
ada em Big Data e que está apta a competir e cooperar 
efetivamente com o varejo digital. 

No entanto, o que costumo dizer é, as invenções tecnoló-
gicas estão a nosso favor, basta saber utilizá-las, inclusive 
no mundo offline. 

(*) - Formado em engenharia na PUC-Rio, é membro da Câmara de Ações do 
Brasil e CEO da Spot Metrics (www.spotmetrics.com). 

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO  
SICOOB INDEPENDÊNCIA - SICOOB INDEPENDÊNCIA

CNPJ n° 04.306.351/0001-86 - NIRE nº 35400065656 - REGISTRO NA OCESP nº 26302630 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da SICOOB INDEPENDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
os associados, que nesta data somam 4.856 (Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis),  
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Digital, a ser realizada em ambiente virtual,  
no dia 23 de fevereiro de 2021 (3ª feira), em primeira convocação, às 15:00 horas, com a presença virtual 
de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 16:00 horas, com a presença virtual  
da metade dos associados mais um e, em terceira e última convocação, às 17:00 horas,  
com a presença virtual de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos na 
Ordem do Dia:
1 - Aprovação do Plano de Saneamento do Índice de Basileia, em atendimento a determinação do 

Banco Central do Brasil, reportada no expediente nº 31292/2020-BCB/DESUC (PE 180290);
2 - Aprovação da Política de Governança Corporativa;
3 - Reforma do Estatuto Social;
4 - Proposta de Filiação à Central Cecoop;
5 - Diligências Necessárias quanto ao que ficar deliberado no item anterior;
6 - Outros Assuntos Não Deliberativos de interesse dos Associados;

Observações Gerais:
I - Os cooperados terão o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o presente edital;
II - Os Cooperados receberão nos seus e-mails as orientações para validação do seu cadastro e de 
como votar nos assuntos relacionados na ordem do dia do Edital. O cadastro deverá ser efetuado 
pelos cooperados até 1 (uma) hora antes do início da primeira convocação da assembleia geral 
indicada no edital de convocação. Lembramos que somente os Cooperados adimplentes possuem 
as condições legais de votar;
III - Serão necessários os votos de 2/3 (Dois Terços) dos associados presentes para tornar válida a 
deliberação do assunto descrito no item 3 da ordem do dia do presente edital;

São Paulo, 13 de janeiro de 2021
Sr. NATANAEL ÁTILAS ALEVA - Presidente

Conselho de Administração
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 13 de janeiro de 20216

Daisy Lucchesi (*)
 

O intuito principal da LGPD é padronizar e ditar regras mais 
eficazes de tratamento de dados visando principalmente 
a proteção e segurança jurídica para os titulares desses 

dados, ou seja, cada um de nós, todas as vezes que fornecemos 
informações pessoais por razões comerciais, profissionais ou em 
nossas relações com os governos. 

A chegada dessa lei exige grandes transformações para diversos 
setores e mercados, incluindo o de logística, pois diz respeito 
a toda e qualquer empresa que colete, recepcione, armazene, 
arquive, avalie e transfira dados. Ela se aplica a qualquer tipo de 
coleta e uso de dados pessoais que de forma direta ou a partir da 
análise de um conjunto de dados identifique uma pessoa (pelo 
nome, RG, CPF, endereço, título de eleitor, etc.). 

Também exige cuidado redobrado com os dados pessoais 
sensíveis, relacionados à origem racial, étnica, convicção reli-
giosa, opinião política e referentes à saúde ou à vida sexual dos 
indivíduos. Informações pessoais só podem ser tratadas para 
as finalidades específicas comunicadas ao titular dos dados e 
desde que sejam efetivamente necessárias para a execução de 
uma determinada atividade, como a execução de contrato e o 
cumprimento de uma obrigação legal, entre outras. 

Para estabelecer regras, orientar o mercado, fiscalizar o cum-
primento e punir as infrações, a lei criou a ANPD (Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados). Como o órgão ainda não está 
formado, os artigos da LGPD que estabelecem as sanções admi-
nistrativas somente irão vigorar a partir de 1º de agosto de 2021. 

Esse prazo extra das sanções administrativas não deve poster-
gar o trabalho necessário dentro das empresas e seus parceiros 
para entrar em conformidade com as exigências, inclusive com 
a educação dos seus times para quais regras do jogo mudaram, 
pois a LGPD já está em vigor e, ao que tudo indica, "já pegou", 
tendo em vista que hoje alguns outros órgãos administrativos e 
até mesmo o poder judiciário estão aplicando medidas e conde-
nando algumas empresas que não têm cumprido a lei. 

O setor de transportes e logística - Por movimentar um 
grande número de dados pessoais, este é um setor diretamente 

Após muitas especulações e incertezas, a Lei Geral de Proteção de Dados a LGPD - foi sancionada. O Brasil se coloca assim na lista 
dos 120 países com legislação preparada para a era em que dados são cada vez mais estratégicos 

para o funcionamento de negócios. 

Foto de Tiger Lily no Pexels

cenários possíveis no setor de logística. No primeiro, a empresa 
é a controladora dos dados e responsável por todos os proces-
sos, possuindo áreas próprias de logística. Nesse caso, não há o 
compartilhamento de dados com terceiros. 

É importante que as empresas que não atuem com terceiros 
tenham a preocupação de utilizar os dados somente para a fina-
lidade específica, de forma segura, descartando os dados após 
sua utilização ou tornando-os anônimos, a depender do caso. 
No segundo cenário, certas empresas, no entanto, não possuem 
um setor de logística próprio e, para viabilizar seus serviços, 
contratam um parceiro que será o operador dos dados coletados. 
É o caso, por exemplo, de um e-commerce que contrata uma 
transportadora terceirizada. 

Nesse caso, é importante celebrar um contrato que antecipe 
todas as responsabilidades do parceiro e exija a conformidade 
dele com a LGPD. Além do contrato, seria desejável que o con-
trolador fizesse auditorias no operador para verificar o efetivo 
cumprimento da lei. Vale destacar que a contratação de parceiros 
não exime a empresa controladora no caso de vazamento de 
dados pelo operador. A responsabilidade, de acordo com o que 
está previsto na LGPD, será sempre solidária. 

Como se adequar - É importante ficar atento aos passos 
necessários nesse processo de adequação e não perder tempo 
em implementá-los. 

1) Envolver a empresa toda - Além do indispensável apoio 
jurídico, a jornada de adequação deve envolver o mais cedo 
possível a área de compliance, dados e tecnologia para garantir 
que a empresa esteja protegida em todos os níveis. No entanto, 
o compromisso com a LGPD deve ser abraçado por todos os 
funcionários com programas de conscientização a respeito do 
uso de dados. 

2) Data Mapping - Mapear em quais áreas da operação e em 
que locais físicos há dados armazenados e para quais fins com 
objetivo de estabelecer as alterações e controles necessários 
para completar a adequação à LGPD, inclusive para poder mais 
adequadamente descrever a política de privacidade da empresa. 

3) Governança - Implementar uma política de governança 
dentro da organização, nomeando um encarregado de dados, 
batizado pela lei de DPO. É esse profissional que irá responder 
aos titulares dos dados e à ANPD, além de coordenar treina-
mentos de conscientização dos funcionários a respeito do uso 
de dados e nomear pessoas-chave para cuidar da implementação 
das diretrizes da LGPD. 

4) Os sistemas - A parte mais complexa é a que envolve a 
atualização ou alteração de sistemas e softwares visando a prote-
ção dos dados processados por eles, restringindo ainda o acesso 
aos colaboradores que efetivamente necessitem acessá-los para 
exercer suas atividades. 

Dependendo da estrutura da operação, os dados podem estar 
espalhados por sistemas legados e menos seguros, as versões mais 
antigas de ERPs (programas de gestão empresarial). Especialis-
tas calculam os gastos para adaptação entre R$ 50 mil e R$ 800 
mil. Mas em função principalmente dos benefícios gerados pela 
adequação à LGPD e, em um segundo plano, os valores altos das 
multas e o risco de imagem, é um investimento que compensa. 

Estar em conformidade com a LGPD não deve ser visto ape-
nas como obrigação. Aqui na Cargo X entendemos que, além 
de uma atitude responsável, estar em compliance com a LGPD 
é também uma oportunidade. A mudança cultural é inerente a 
essas adequações e trazem benefícios para empresa e clientes. A 
transformação digital foi acelerada em toda a cadeia de logística 
devido à pandemia e o produto desse esforço deve aperfeiçoar 
processos e garantir entregas com mais agilidade e segurança 
para todos os lados envolvidos. 

E então? Vai começar a acelerar? 

(*) - É advogada e responsável pelo Legal, Compliance e Controles Internos na 
Cargo X (www.cargox.com.br).
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impactado pela LGPD e, por isso, precisa equacionar como pas-
sará a tratar esses dados daqui em diante. Dados pessoais são 
coletados em diversos momentos, como no cadastro de clientes 
e motoristas de caminhão, ou na emissão de notas fiscais, que 
contêm informações relacionadas aos pagamentos, como nome, 
CPF, endereço. 

Algum incidente de vazamento de dados pode gerar danos 
de grandes proporções para as empresas envolvidas na coleta e 
processamento das informações e para os próprios titulares de 
dados. No ponto de vista da empresa, são prejuízos que vão desde 
multas que poderão chegar a R$ 50 milhões (quando as sanções 
previstas na LGPD passarem a vigir), indenizações e até um 
arranhão na imagem capaz de aprofundar as perdas financeiras. 

Para esclarecer, há duas figuras, definidas no escopo da 
LGPD, que podem tratar os dados pessoais: os controladores 
e os processadores. Considerando essas duas figuras, há dois 

Para estabeleCer regras, Orientar O 
MerCadO, fisCalizar O CuMPriMentO 
e Punir as infrações

as eMPresas de lOgístiCa e 
a lgPd: QuatrO PassOs 

iMPOrtantes Para se adeQuar 
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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.

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.
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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

Brincar é antes de tudo um direito das crianças 
que deve ser garantido.

Brincar é antes de 
tudo um direito das 
crianças que deve ser 

garantido, mas tornou-se 
uma ferramenta ainda mais 
importante de expressão e 
comunicação no momento 
atual. “A brincadeira é uma 
maneira de explorar os sen-
timentos e as emoções de 
bebês e crianças em suas 
infâncias. Diante de tantas 
mudanças desse ano, apro-
veitar as férias para brincar 
é uma garantia de desen-
volvimento e bem-estar 
físico e emocional”, explica 
Sheila Pomilho, diretora do 
Marista Escola Social Irmão 
Justino. 

As brincadeiras sempre 
foram um momento im-
portante de fortalecimento 
de vínculos entre adultos 
e crianças e convivência 
social, seja em casa, na es-
cola ou em outros espaços. 
Porém, com a pandemia, 
esse cenário se modificou 
e exige a presença ainda 
mais efetiva dos adultos. No 
período de férias, a criança 
gosta de estar com a mente 
livre, de poder interagir com 
os objetos, criar suas pró-
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Férias: brincar contribui 
para o desenvolvimento e bem-estar

As férias de verão chegaram e, em um ano marcado pela pandemia do Coronavírus, as atividades com as crianças e a valorização da infância se tornaram 
ainda mais importantes. Com suas rotinas modificadas com aulas remotas, encontros por meio da tela, vínculos e visitas suspensos, qual a melhor maneira 
de vivenciar as férias e valorizar o brincar com as crianças?

também pode render 
momentos de entrete-
nimento em casa, além 
de serem importantes 
para o desenvolvi-
mento das crianças. 
Plantar em diferentes 
potes, mexer na terra 
e com pedrinhas, olhar 
o céu, a mudança do 
tempo,  o movimento 
das nuvens, ouvir o 
canto dos pássaros e 
compará-los, sentir 
o vento, observar e 
cuidar das flores, entre 
tantas outras possi-
bilidades fazem com 
que a criança entre 
em contato com esse 
universo. 

 4) Convide as crianças 
para lerem juntos 
- Quando o adulto 
lê para os bebês e 
as crianças, contribui 
para a criação de há-
bitos de leitura, ajuda 
a desenvolver a imagi-
nação, a criatividade 
e a emoção, além de 
incentivar as habili-
dades comunicativas. 
Sheila afirma que “O 
livro para a criança 

prias histórias e lembranças. 
Diante do novo cenário, é 
uma oportunidade para os 
pais e famílias fortalecerem 
o vínculo. 

Neste período, é essen-
cial ter compreensão do 
momento que estamos vi-
vendo. “Férias é um tempo 
de muitas descobertas e 
possibilidades, o brincar 
estimula a criação por meio 
de sons, cores e movimentos. 
Ao brincarem juntos, os vín-
culos entre pais e filhos são 
fortalecidos”, afirma Sheila. 
A especialista dá dicas de 
como aproveitar as férias 
com brincadeiras para todas 
as idades:

 1) Use a imaginação - 
Mesmo sem qualquer 
recurso, é possível 
criar brincadeiras por 
meio da imaginação, 
como contar histórias, 
montar cabanas, criar 
teatros, responder per-
guntas apenas com 
palavras que comecem 
com seu próprio nome. 
Mímicas e imitações 
também rendem bons 
momentos de diversão.

também é uma forma 
de brincadeira, por 
isso é importante que 
o adulto disponibilize 
e dê acesso, tendo o 
cuidado de preparar 
um ambiente para 
que a criança se sinta 
motivada a ter essa 
experiência”.

 5) Se aproprie do mun-
do do faz de conta 
- Nessas férias é im-
portante usar a imagi-
nação, uma rodada de 
contação de histórias, 
um desfile com cha-
péus de papelão ou 
até mesmo uma sessão 
de fotografias com o 
celular. “O mundo do 
faz de conta já faz par-
te da criança, e nada 
melhor do que o adulto 
demonstrar interesse 
por esse universo da 
criança para entender 
as suas emoções e viver 
momentos divertidos 
e com significado”, 
sugere Sheila. 

Fonte e mais informações: 
(https://maristaescolasso-
ciais.org.br/).

 2) Materiais reutili-
záveis - Muitas das 
brincadeiras favoritas 
das crianças envol-
vem o processo de 
criação e nessa hora 
vale utilizar diversos 
itens, utensílios do-
mésticos, potes de 
diferentes tamanhos, 
canos de PVC, reta-
lhos de tecidos, que 
podem virar diferen-
tes brinquedos, caixas 
de papelão que podem 
ser transformadas em 
uma cabana ou uma 
máquina de escrever 

ou caixas de sapa-
to que podem virar 
bonecos e bonecas. 
A criança valoriza o 
processo de escolha 
ao decidir com quais 
materiais quer criar, o 
que fazer e como fa-
zer; esses momentos 
incentivam ainda mais 
a autonomia, a criati-
vidade e a imaginação. 

 3) Conte com a na-
tureza - Com a dis-
tância de espaços da 
natureza, aprender 
sobre a preservação 
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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:

ODIRLEI DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/041.FLS.089-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de julho de mil novecentos e setenta e nove (13/07/1979), residente e 
domiciliado Rua São Félix do Piauí, 687, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Paulo Ferreira Sousa e de Domingas Avelina da Silva Sousa. DAIANE 
DUTRA DAMACENO, estado civil divorciada, profissão assistente de liderança, nascida 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa 
(14/08/1990), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 687, Vila Carmosina, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Lenita Dutra Damaceno.

RODRIGO MARTINS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no Subdistrito 
Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.353-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e oitenta e três (27/04/1983), residente 
e domiciliado Rua Araticum, 218, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Tarcizo Martins e de Terezinha Gonçalves Martins. GABRIELA TAVARES, estado 
civil solteira, profissão atendente, nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital 
(CN:LV.A/059.FLS.269V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e três (10/12/1983), residente e domiciliada Rua Araticum, 
218, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Yamaguchi Tavares e 
de Encarnação Aparecida Santaella Tavares.

BRUNO PAULO MARIANO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/082.FLS.018-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de agosto de mil novecentos e noventa e dois (08/08/1992), residente e domiciliado 
Avenida das Alamandas, 790, bloco 06, apartamento 43, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wanderlei Paulo Mariano e de 
Rosangela Aparecida do Carmo Mariano. ROSEMEIRY DA SILVA FLORENCIO, 
estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Maceió, Estado de Alagoas 
(CC:LV.B/066.FLS.101 1º DISTRITO DE MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia vinte e 
nove de abril de mil novecentos e oitenta e nove (29/04/1989), residente e domicilia-
da Avenida das Alamandas, 790, bloco 06, apartamento 43, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zezito da Silva Florencio e de 
Roseane Ferreira da Silva.

CAUBI RUBENS PEREIRA VAZ, estado civil divorciado, profissão engenheiro civil, 
nascido em Diadema, neste Estado, Diadema, SP no dia treze de agosto de mil no-
vecentos e setenta e cinco (13/08/1975), residente e domiciliado Avenida Francisco 
Tranchesi, 708, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Raimundo Vieira Vaz e de Creusa Pereira Vaz. DAIANE FELIX ESPASSA, estado 
civil solteira, profissão pedagoga, nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital 
(CN:LV.A/087.FLS.298-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia doze de julho de 
mil novecentos e oitenta e oito (12/07/1988), residente e domiciliada Rua São João do 
Paraíso, 845, Jardim Imperador, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Espassa 
e de Aparecida Felix Espassa.

RENATO ESTEVAM MARCOS, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido em 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e setenta e quatro (29/08/1974), residente e domiciliado Rua 
Jacinto de Sampaio Soares, 42, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Lourdes Estevam Marcos. GABRIELLI MIGLIORI, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia trinta de 
julho de mil novecentos e noventa (30/07/1990), residente e domiciliada Rua Jacinto 
de Sampaio Soares, 42, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Odair Migliori e de Maria Auxiliadora Migliori.

ANDERSON LANÇA CHRISTINO, estado civil solteiro, profissão policial militar, nasci-
do no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/070.FLS.012-CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (19/01/1987), 
residente e domiciliado Rua Catarina Lopes, 433, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Edgard Christino Filho e de Marcia Maria Lança Christino. CAMILA PEREI-
RA RIBEIRO, estado civil divorciada, profissão cirurgiã dentista, nascida em Vitória da 
Conquista, Estado da Bahia, Vitória da Conquista, BA no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e noventa e um (22/06/1991), residente e domiciliada Rua Catarina Lopes, 
433, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gildasio Rocha Ribeiro e de 
Elenice Viana Pereira Ribeiro.

CARLOS AUGUSTO CASSEMIRO GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão bar-
beiro, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/673.FLS.230-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos 
e noventa e seis (18/12/1996), residente e domiciliado Rua José Canavas, 122, casa 
02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vi-
cente dos Santos Guimarães e de Cláudia de Fátima Cassemiro Guimarães. JANAINA 
MARQUES VIRISSIMO, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nasci-
da no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.029V-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(16/11/1992), residente e domiciliada Rua José Canavas, 122, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo de Melo Virissimo 
e de Eliude Marques do Nascimento.

ELIAS MACHADO LUCIANO, estado civil solteiro, profissão divulgador, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/361.FLS291V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia de-
zenove de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (19/12/1999), residente e 
domiciliado Avenida Líder, 1531, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de David Marcos Luciano e de Ana Paula Pereira Machado Luciano. IZABELA 
LARISSA SANTOS ELEUTERIO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/112.FLS.031V PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
maio de dois mil (06/05/2000), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista 
Conti, 1980, apartamento 44-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Pedro Eleuterio e de Claudia Galvão dos Santos.

RICARDO BARBOSA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão assistente financeiro, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.037-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(27/12/1982), residente e domiciliado Rua Araticum, 45, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Osni de Souza e de Jilvani Conceição Barbosa de Souza. CÍN-
TIA LUZIA APARECIDA ALVES MORAES, estado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.012.VILA MARIA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e três 
(22/05/1983), residente e domiciliada Avenida Jacatirão da Serra, 1030, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonice Alves Moraes.

ROBERTO BERNARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão manobrista, nas-
cido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.064V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (19/06/1985), 
residente e domiciliado Rua Agostinho da Faria, 356, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Carioca dos Santos e de Maria José Bernardo dos Santos. 
KELLYANNE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrati-
vo, nascida em Goiana, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/030.FLS.066-GOIANA/PE), 
Goiana, PE no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e um (01/04/1991), 
residente e domiciliada Rua Agostinho da Faria, 356, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Eliane Maria da Silva.

VITOR DANIEL RAIMUNDO, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/044.FLS.177 FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (27/12/1987), residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 292, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Raimundo e de Maria das Graças Raimun-
do. LUANA PATRÍCIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 
Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/010.FLS.219 MACHADOS/PE), Recife, PE no 
dia nove de julho de mil novecentos e noventa e seis (09/07/1996), residente e domici-
liada Rua Lagoa do Campelo, 292, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Patrício Luiz 
da Silva e de Lindalva Joaquim da Silva.

THIAGO MARQUES NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em Campinas, neste Estado (CN:LV.A/325.FLS.244V ITAQUERA/SP), Campinas, 
SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e oito (01/09/1998), resi-
dente e domiciliado Rua Savério Rocchi, 02, casa A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair de Brito Nascimento e de Aloisia dos Reis 
Marques. KATHLYN ELEUTÉRIO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/141.FLS.238V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de outubro de dois mil (16/10/2000), residente e domiciliada Rua 
Savério Rocchi, 02, casa A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ailton Eleutério e de Maria Luiza Barboza.

ATAÍDE OLIVEIRA MIRANDA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Itambé, Estado da Bahia (CN:LV.A/046.FLS.196 ENCRUZILHADA/BA), Itambé, BA no 
dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (16/10/1995), residente 
e domiciliado Rua André Basili, 116, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Olavo Lacerda Miranda e de Marlúcia Silva de Oliveira. PAULA NÚBIA MIRANTE DE 
FARIAS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida neste Distrito, 
São Paulo, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e três (30/08/1983), 
residente e domiciliada Rua André Basili, 116, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Nelcizio Lucas de Farias e de Maria das Graças Mirante de Farias.

RAFAEL LEITE DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão contabilista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/183.FLS.244V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de setembro de mil novecentos e noventa (30/09/1990), residente e domiciliado 
Rua Chá dos Jesuítas, 68, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Gomes de Souza e de Edileusa Leite de Souza. FLÁVIA TORRES BENTES, estado 
civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital 
(CN:LV.A/107.FLS.108 BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de julho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (09/07/1984), residente e domiciliada Rua Solidônio Leite, 
2315, bloco 03, apartamento 43, Vila Ivone, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Edson 
Rodrigues Bentes e de Valquiria Torres Bentes.

MARCELO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta 
e três (02/09/1973), residente e domiciliado Rua Pierre-Gaetan Leymarie, 248, casa 
01, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar de Oliveira e 
de Helena Apparecida Seraphim. REGINA DA PAZ DOS ANJOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/162.FLS.254-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(23/01/1992), residente e domiciliada Rua Pierre-Gaetan Leymarie, 248, casa 01, Fa-
zenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato Zifirino dos 
Anjos e de Maria Lourdes da Paz dos Anjos.

ALEX SOUZA DE CASTRO, estado civil solteiro, profissão coordenador, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/153.FLS.283V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e um (07/12/1991), residente e domiciliado Rua Miguel 
Langone, 288, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Estevam Pereira de Castro 
e de Sarileide Ferreira Souza de Castro. ARETHA DE ANDRADE, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/191.
FLS.164V-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecen-
tos e noventa e cinco (05/05/1995), residente e domiciliada Rua Joel Carlson, 19, Jardim 
Imperador, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Luciano Mateus de Andrade e de Ana 
Paula Mendes de Carvalho.

GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pintor automotivo, 
nascido em Eunápolis, Estado da Bahia (CN:LV.A/052.FLS.136 DISTRITO DE GABIAR-
RA/BA), Eunápolis, BA no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e cinco 
(01/10/1995), residente e domiciliado Rua Cintra, 1222, casa 03, Cidade Antônio Este-
vão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anislvado Ferreira dos Santos 
e de Maria Conceição. TAYNARA DE JESUS, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em Distrito de Braço do Rio, Município de Conceição da Barra, Estado do Es-
pirito Santo, (CN:LV.A/002.FLS.176-DISTRITO DE BRAÇO DO RIO/ES), Conceição da 
Barra, ES no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (02/12/1998), 
residente e domiciliada Rua Cintra, 1222, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosângela Pereira de Jesus.

OSVALDO PEREIRA RIBEIRO FILHO, estado civil solteiro, profissão feirante, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/082.FLS.097V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (01/04/1985), 
residente e domiciliado Rua Monte Horebe, 194, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Osvaldo Pereira Ribeiro e de Dulcinete Pereira Ribeiro. JÉSSICA DE OLI-
VEIRA COSTA, estado civil solteira, profissão artesã, nascida no Subdistrito Cerqueira 
César, nesta Capital (CN:LV.A/316.FLS.203V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (01/09/1989), residente 
e domiciliada Rua Baixada Santista, 18, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robinson 
Bonifacio da Costa e de Severina Helena de Oliveira Costa.

ALEXANDRE FRANCISCO HEDEN DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta (23/02/1980), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 
3086, bloco A, apartamento 303, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Francisco 
Heden dos Santos e de Siléia Heden dos Santos. NANCI LIMA DA FONSECA, esta-
do civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro 
(26/02/1974), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, bloco A, apartamento 
303, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alves da Fonseca e de Sebas-
tiana Edileuza Lima da Fonseca.

WESLEY DA SILVA DANTAS FAGUNDES, estado civil solteiro, profissão urdidor, 
nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/380.FLS.097V-CER-
QUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e 
noventa e cinco (01/03/1995), residente e domiciliado Rua Moacir Fagundes, 01, casa 
02, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Reinaldo Dantas 
Fagundes e de Luzinete da Silva Fagundes. VANIA DOS SANTOS LIMA, estado civil 
divorciada, profissão cabeleireira, nascida em Camacã, Estado da Bahia, Camacã, BA 
no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e três (17/10/1983), residente 
e domiciliada Rua Pierre-Gaetan Leymarie, 248, casa 02, Fazenda Aricanduva, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ananias Mota de Lima e de Marineis dos Santos Lima.

EDUARDO DOS REIS TAVARES, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/166.FLS.190-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (18/05/1984), 
residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 102, bloco C-08, apartamento 03, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Tavares Neto 
e de Ana dos Reis Tavares. BIANCA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/074.
FLS.076-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil nove-
centos e noventa e seis (25/03/1996), residente e domiciliada Rua Amor de Índio, 102, blo-
co C-08, apartamento 03, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Francisco de Oliveira Irmão e de Maria Leda da Silva.

BRUNO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/276.FLS.021V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de abril de mil novecentos e noventa e sete (13/04/1997), residente e domiciliado 
Avenida Jacatirão da Serra, 999, casa 04, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jucélio Francisco dos Santos e de Simone Lopes de Oliveira. NAYARA DOS 
SANTOS FERREIRA VALE, estado civil solteira, profissão auxiliar de cozinha, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/317.FLS.274V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e oito (14/08/1998), residente e domi-
ciliada Rua Rainha da Noite, 277, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Cleber Ferreira Vale e de Elisangela dos Santos Ferreira Vale.

PAULO FERNANDO SCIOLLA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em Bragança Paulista, neste Estado, Bragança Paulista, SP no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e setenta e um (10/12/1971), residente e domiciliado Rua Jardim 
Tamoio, 54, apartamento 22-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Deise Sciolla. MARCIA MARINHO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/126.FLS.154-1º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia treze de outubro de mil 
novecentos e oitenta e um (13/10/1981), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 54, 
apartamento 22-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Espedito Alexandre da Silva e de Carmelita Marinho da Silva.

DANIEL DA SILVA PRATES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/181.FLS.047V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril 
de mil novecentos e noventa e três (05/04/1993), residente e domiciliado Rua Orlando 
Fratucelli, 508, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira Prates 
Neto e de Zilda Rita da Silva Brito. SUELEN CRISTINA VIEIRA DA SILVA, estado ci-
vil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/354.
FLS.040V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos 
e noventa e nove (04/09/1999), residente e domiciliada Rua Imigrantes, 2157, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Domingos 
da Silva e de Rute de Jesus Vieira.

JOSÉ JAMES DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Quebrangulo, Estado de Alagoas (CN:LV.A/014.FLS.057-QUEBRAN-
GULO/AL), Quebrangulo, AL no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e seis (24/02/1996), residente e domiciliado Rua Nossa Senhora das Candeias, 198, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Luiz da Silva e de Selma do 
Nascimento Silva. SILMARA FERREIRA CANDIDO, estado civil solteira, profissão analis-
ta financeiro, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/063.FLS.109V BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (31/05/1984), 
residente e domiciliada Rua Icouara, 01, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Salvador Inacio Candido e de Severina Ferreira da Silva Candido.

AMARO XAVIER DA SILVA, estado civil solteiro, profissão soldador, nascido em Surubim, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/018.FLS.107 SURUBIM/PE), Surubim, PE no dia vinte 
e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (25/08/1987), residente e domiciliado 
Rua Gonçalo Brandão, 261, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Almir Oliveira da Silva e de Maria dos Anjos Gomes Xavier. SARA SAMPAIO DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida em Santo André, neste Estado, 
Santo André, SP no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e cinco (10/04/1995), 
residente e domiciliada Rua Gonçalo Brandão, 261, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Sampaio da Silva e de Eunice Pedro da Silva.

PAULO EDUARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão professor, nascido 
em São Bento do Una, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.035 1º DISTRITO 
DE SÃO BENTO DO UNA/PE), São Bento do Una, PE no dia oito de setembro de mil 
novecentos e setenta e nove (08/09/1979), residente e domiciliado Rua Ária do Luar, 
80, apartamento 52-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Quiteria Maria dos Santos. MÔNICA SANTOS ARAÚJO, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/025.FLS.505-
SUBDISTRITO SANTA CECILIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e dois (28/02/1992), residente e domiciliada Rua Centralina, 
244, Vila Princesa Isabel, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Orildo Antonio Araújo e 
de Shirley Aparecida Santos Araújo.

FABRICIO CRISTIAN ARAUJO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão eletri-
cista, nascido em Vitória, Estado do Espírito Santo, Vitória, ES no dia doze de novembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (12/11/1985), residente e domiciliado Rua Roberto 
Medeiros, 28, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Luiz Carlos Nascimento e de Roseli Alves de Araujo. RAFAELA ROBERTA POSTI-
LHONE PRESTES COSTA, estado civil solteira, profissão publicitária, nascida no Sub-
distrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/177.FLS.059-IBIRAPUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa (21/01/1990), residente e 
domiciliada Rua Fascinação, 312, bloco 03, apartamento 32, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Prestes Costa e de 
Gisele Postilhone de Oliveira Prestes Costa.

TIAGO BORGES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão analista de redes, nasci-
do em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (23/11/1987), residente e domiciliado Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 08, 
Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos dos Santos e de Hilda 
Pereira Borges. ÉRICA DA SILVA SÁ, estado civil solteira, profissão contadora, nascida 
no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/153.FLS.075 INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/11/1985), resi-
dente e domiciliada Rua Arraial da Anta, 151, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Valdenor Benevides Sá e de Francisca Francieuda da Silva Sá.

VINICIUS GOMES PROENÇA, estado civil solteiro, profissão analista, nascido no Sub-
distrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.166 VILA MARIA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e um (14/03/1991), residente 
e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 66, bloco A, apartamento 32, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Julio Cesar dos Santos Proença e de Cleide Aparecida Gomes dos 
Santos Proença. TATIANE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão analista 
de logística, nascida em Poá, neste Estado (CN:LV.A/031.FLS.547-POÁ/SP), Poá, SP 
no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (17/02/1988), residente 
e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 66, bloco A, apartamento 32, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Bosco Almeida dos Santos e de Rosicleide da Silva Santos.

VIRIATO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, estado civil divorciado, profissão ajudante de 
montagem, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e oitenta e oito (18/10/1988), residente e domiciliado Rua Luz do Sol, 
03, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Viriato Ferreira da Silva e de Neuza Ferreira Amaral. SUELY DEL POZZO SOARES, 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de cozinha, nascida neste Distrito, São Paulo, 
SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (30/01/1978), residente e 
domiciliada Rua Luz do Sol, 03, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eziquias Soares e de Olibia Del Pozzo Soares.

VITOR MAXIMIANO NASCIMENTO CUNHA, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido em Londrina, Estado do Paraná, Londrina, PR no dia quatro de junho 
de mil novecentos e noventa e dois (04/06/1992), residente e domiciliado Rua Cam-
baxirra, 52, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Roberval Maximiano da Cunha e de Maria Liliane Ribeiro Nascimento. 
BIANCA ARAUJO OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida no Subdistrito Nossa Senhora do Ó, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.083V-
NOSSA SENHORA DO Ó/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de maio de dois mil 
e um (14/05/2001), residente e domiciliada Avenida Fuad Lutfalla, 1737, Vila Maria 
Trindade, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Claudinei Gaspar Oliveira e de Katia 
Cristina de Araujo Oliveira.

ADALBERTO NICOMEDES WESCELAU, estado civil solteiro, profissão empresá-
rio, nascido no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/033.FLS.021-MOOCA/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e três 
(14/10/1983), residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 652, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Leopoldino Wescelau e de Maria de 
Oliveira Ferreira Wescelau. FRANCILENE MEDEIROS COSTA, estado civil soltei-
ra, profissão empresária, nascida em São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte 
(CN:LV.A/003.FLS.238-SÃO VICENTE/RN), São Vicente, RN no dia dois de abril de 
mil novecentos e oitenta e cinco (02/04/1985), residente e domiciliada Rua Doutor 
Rodrigo Pereira Barreto, 652, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucilene de 
Medeiros Costa.

JEAN CLAUDE BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão guarda vidas, 
nascido no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/001.FLS.145-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(13/12/1975), residente e domiciliado Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 50, casa 
01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira da 
Silva e de Damiana Batista da Silva. LIDIANE MORAIS DOS REIS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/117.FLS.091V-SUZANO/
SP), Suzano, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (10/01/1992), 
residente e domiciliada Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 50, casa 01, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Enes Carlos dos Reis e de Maria 
Aldenir de Morais dos Reis.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: GUILHERME BENITES FESNEDA PASSARIN, estado civil solteiro, 
profissão policial militar, nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 07/03/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Passarin e de 
Sandra Francisca Benites Passarin. A pretendente: MARINA FRANCO RIVAS ABAD, 
estado civil divorciada, profissão policial militar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
07/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Rivas 
Abad e de Ivany Franco Rivas Abad.

O pretendente: THIAGO CIOTTO NEVES, estado civil solteiro, profissão contador, nascido 
nesta Capital, Saúde, SP, no dia 07/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Mauricio de Castro Neves e de Dieleine Ciotto Neves. A pretendente: 
JULIANA GRIGORIO DE SOUZA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 08/05/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Alberto de Souza Ribeiro e de Damaris Grigorio 
de Souza Ribeiro.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO CASE DE CASTRO, estado civil 
solteiro, profissão empresário, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, no dia 
05/06/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo 
Case de Castro e de Patricia Carvalho Case. A pretendente: NATHÁLIA MEDINA CAR-
DOSO, estado civil solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, 
SP, no dia 21/10/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Manuel Joaquim Narciso Cardoso e de Alba Medina Narciso Cardoso.

O pretendente: HENRIQUE LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão assistente administrativo, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 14/11/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nilo Almir de Oliveira e 
de Wilana Candido de Andrade. A pretendente: THINELY DIAS DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão arquiteta, nascida nesta Capital, Guaianases, SP, no dia 11/05/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Renilson Dias dos 
Santos e de Aparecida Regina dos Santos Dias.

O pretendente: FELIPE LANDGRAF, estado civil solteiro, profissão médico, nascido em 
Jaú, SP, no dia 20/08/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filho de Marcos Eduardo Landgraf e de Daniele Maria de Agostinho Landgraf. A preten-
dente: HELLEN DE BRITO CUNHA, estado civil solteira, profissão engenheira, nascida 
em Diadema, SP, no dia 31/01/1994, residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, 
filha de Helio Roberto de Souza Cunha e de Silvana Soares de Brito Cunha. Obs.: Edital 
recebido do Oficial de Registro Civil de Embu das Artes, SP.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAFAEL BAZAGLIA SONADA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão médico veterinário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(01/04/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rei-
naldo Norio Sonada e de Sueli de Lourdes Bazaglia Sonada. A pretendente: AMANDA 
ANTONELLI PASTORE GRECO, de nacionalidade brasileira, profissão marketing, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/03/1986), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Pastore Greco e de 
Marcia Palmigiano Antonelli.

O pretendente: JOSE RICARDO RODRIGUES PINTO, de nacionalidade brasileira, 
profissão administrador de empresas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - 
SP, no dia (20/05/1967), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Rodrigues Pinto e de Marinete Alves Rodrigues Pinto. A pretendente: RENATA 
VALERIA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão secretária executiva, estado 
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/03/1972), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo da Conceição Andrade e de Cleide 
Mantovane Andrade.

O pretendente: RODRIGO MARINHO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profis-
são analista, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (02/04/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Mario 
Santos e de Adriana Marinho Silva Santos. A pretendente: GABRIELA RAINERI 
CONTENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/02/1996), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Contente da Silva e de Debora 
Raineri Contente da Silva.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO BARBOZA SOARES, de nacionalidade brasileira, 
profissão conferente, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia (19/10/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Francisco Soares 
Sobrinho e de Vanda Aparecida Barboza Soares. A pretendente: SANDRA LETICIA DE 
CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão podóloga, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (07/06/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Joana de Carvalho.

O pretendente: ABDELRAHMAN HATEM ABDELWAHAB ABDELHAMID ALHAGRAS-
SY, de nacionalidade egípcia, profissão professor, estado civil solteiro, nascido no Egito, 
no dia (21/10/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Hatem Abdelwahab Alhagrassy e de Enas I Brahim Mohamed Eissa. A pretendente: 
GLEICIANE BISPO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar finan-
ceiro, estado civil solteira, nascida em Wanderley - BA, no dia (28/05/1998), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ariolando Oliveira de Souza e de 
Maridete Cardoso Bispo de Souza.

O pretendente: DAVID DA SILVA LINO NETO, de nacionalidade brasileira, profissão 
inventarista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/06/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de David da Silva Lino 
Junior e de Margarida Maria Lino. A pretendente: ADRIANA RIBEIRO MONTEIRO, 
de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (29/07/1993), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paul o - SP, filha de Amauri Monteiro da Silva e de Maria Auxiliadora 
Ribeiro Monteiro.

O pretendente: ALEX MARCOLIM DE MELLO, de nacionalidade brasileira, profissão 
arquiteto, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/04/1982), residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergino Tadeu de Mello e 
de Solange Marcolim de Mello. A pretendente: GABRIELE FANTIN, de nacionalidade 
brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(26/01/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio 
Fantin e de Vera Bonfim Pinto Fantin.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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Vendas no comércio eletrônico 
devem crescer 26% em 2021

Pesquisa realizada 
pela Ebit/Nielsen 
mostrou que as vendas 
no comércio eletrônico 
devem crescer 26% e 
alcançar R$ 110 bilhões 
de reais no ano de 2021

O desempenho das vendas 
pela internet será impul-
sionado pelo crescimento 

do número de consumidores, con-
solidação dos e-commerces locais, 
fortalecimento dos marketplaces e 
logística mais ágil. 

A pesquisa indicou ainda que 
95% das pessoas pretendem 
continuar fazendo compras on-
line. Para Felipe Dellacqua (*), 
os consumidores irão continuar 
comprando online no ano de 2021 
ainda que, com as vacinas, as pes-
soas voltem a ter uma vida normal 
e a frequentar lojas físicas. “É uma 
tendência que veio para ficar. Esta-
mos digitalizando muitos processos 
que antes eram totalmente físicos 
para garantir ainda mais conforto 
ao consumidor. 

Muitos varejistas físicos adota-
ram o Whatsapp como canal de 
compra digitalizando uma compra 
que seria física. Grande parte do 
varejo também permitte que se 
faça a compra por marketplace 
ou Whatsapp e a retirada seja por 
meio de drive-thru, o que também 
é confortável para o consumidor 
que quer retirar a compra de forma 
rápida”, explica. 

A Ebit/Nielsen projeta também 
alta de 16% no número de pedidos, 

que passariam para 225 milhões, 
e uma expansão de 9% no valor 
médio das vendas, para R$ 490. As 
categorias que mais devem se des-
tacar nas vendas online, conforme 
a empresa, são alimentos e bebidas, 
bebês e casa e decoração, entre 
outros. Só no primeiro semestre de 
2020, 7,3 milhões de consumidores 
ingressaram no e-commerce. É 
quase a mesma quantidade de 
novos brasileiros que passaram a 
fazer compras online no ano inteiro 
de 2019. 

Segundo Felipe, o faturamento 
do online em 2020 representou 
mais de 10% do total do varejo 
brasileiro. “No ano de 2019, fe-
chamos em 4,5% e em 2020 mais 
que dobramos. Com as restrições 
do isolamento devido à pandemia, 
passou a existir abundância de 
consumidores navegando pelo 
canal digital e ficou muito mais 
fácil e barato capturá-los”, observa. 

Outro fator que acelerou o au-
mento de novos consumidores no 
mundo digital foi o maior acesso 
população à tecnologia 4G. “Temos 
mais de 50% da população brasi-
leira com acesso ao 4G enquanto a 
média de outros países é de 53%. 
Com previsão da implementação 
do 5G e com a internet mais rápida, 
a tendência é que a aceleração 
da tecnologia móvel impulsione 
bastante o comércio eletrônico em 
2021”, completa. 

(*) - É sócio e VP de vendas da Vtex, 
plataforma de Digital Commerce 

Solutions com presença em mais de 
34 países e presidente da Abecom-CB 

- Associação Brasileira de E-commerce 
Cross-Border - (www.vtex.com).

Ricardo Hayashi (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CRISTHIAN RAMON VERON CHAVEZ, profissão: costureiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Paraguaí, data-nascimento: 01/04/1984, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Domingo Veron e de Maria Magdalena Cha-
vez. A pretendente: FERNANDA MORALES NUNES DE ASSIS, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Nunes de Assis e 
de Maria Graças Morales.

O pretendente: CARLOS RAFAEL OLIVEIRA LEMOS, profissão: fisioterapeuta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Lemos e de Reiny Martins Olivei-
ra. A pretendente: ANA CLAUDIA RODRIGUES CARVALHO, profissão: fisioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 10/12/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clementino Joca Carvalho e de Maria Emilia 
Rodrigues Carvalho.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA LEMOS, profissão: professor de ed. física, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1996, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Lemos e de Reiny Martins Oliviera. A 
pretendente: CAROLINE DA SILVA ANDRADE, profissão: projetista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Marcio do Nascimento de Andrade e de Solange da Silva Andrade.

O pretendente: VALDEMIR LUIZ DA SILVA, profissão: promotor de vendas, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Severino Luiz da Silva e de Cleonice Francis-
ca do Nascimento Silva. A pretendente: KÁTIA CRISTINA FARIAS MOUTA, profissão: 
promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Sobral, CE, data-nascimento: 
21/10/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francimar Farias Mouta.

O pretendente: JULIO ALVES DE SOUZA, profissão: cobrador de coletivos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roly Jesus de Souza e de Marcia Alves do Ama-
ral. A pretendente: PRISCILLA APARECIDA SOUZA CARDOSO DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Baldoino Cardoso da Silva e de Ana 
Maria de Souza Cardoso da Silva.

O pretendente: JACKSON DA SILVA SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Anadia, AL, data-nascimento: 03/09/1992, residente e domiciliado em Gua-
rulhos, SP, filho de Antonio Felix Santos e de Maria Josete da Silva Santos. A pretendente: 
DAIANE DIAS DE ANDRADE, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Francisco das Chagas de Andrade e de Francisca Dias Santana de Andrade.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, profissão: torneiro mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose França dos Santos e de Maria Lucia Fer-
reira dos Santos. A pretendente: TALITA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osmar de Oliveira e de Claudete Maria Silva.

O pretendente: ROSIVALDO DO NASCIMENTO SILVA, profissão: meio oficio de tor-
no automático, estado civil: solteiro, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 
22/04/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Romildo do Nascimento 
e de Laudimar Maria da Silva Araújo. A pretendente: ERICA GONÇALVES DA SILVA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 23/07/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geovani Jose da 
Silva e de Doralice Gonçalves de Assis.

O pretendente: THAINAN ALBERTO PIDORI IGREJA, profissão: economista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/08/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Moreira Igreja e de Tania Elisa-
beth Pidori Igreja. A pretendente: TATIANA BARBOSA SILVA, profissão: gestora de 
recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/08/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Ferreira da 
Silva e de Eliana Cordeiro Barbosa.

O pretendente: DENE WILLIAM DA SILVA, profissão: cortador de tecido, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1991, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Celio Irineu da Silva e de Roseane Fernandes da Silva. 
A pretendente: KEILA SILVA PRAÇA BRASIL, profissão: aux. de estética, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Domingos, MA, data-nascimento: 28/06/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Gomes Brasil Filho e de Jocélia Silva Praça.

O pretendente: EDSON LEÃO SILVA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 16/10/1988, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Eloi Mendes da Silva e de Zenilde Oliveira de Leão Silva. A pretendente: 
JÉSSICA ALVES RODRIGUES, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, na-
turalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 29/10/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues de Souza e de Elisabete Alves Avelino.

O pretendente: JOELMIR BARROS DA SILVA, profissão: jardineiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 30/07/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Paulo Nunes da Silva e de Noemia Ferreira de Barros. A pre-
tendente: SUSI CONCEIÇÃO DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Aparecido dos Santos e de Sueli Santos Conceição.

O pretendente: MÁRCIO ARAUJO FREIRES, profissão: conferente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Marcio Aparecido Freires e de Janete Araujo Freires. 
A pretendente: DEBORA SILVA OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jorge Silva Oliveira e de Angela Oliveira Silva.

O pretendente: GABRIEL LIMA DOS SANTOS SOUZA, profissão: aux.administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/2000, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Daniel Antonio de Souza e de Gilmaria Lima 
dos Santos Souza. A pretendente: JÉSSICA FERNANDA DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 29/07/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fabiana Cristina da Silva.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: agen-
te comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
25/01/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Antônio de Oli-
veira e de Luzia Pacheco Ferreira de Oliveira. A pretendente: THAINARA SANTOS DO 
NASCIMENTO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rafael 
Soares do Nascimento e de Iara Domingos Santos.

O pretendente: FELIPPE MANOEL DE SOUZA CARVALHO SILVA, profissão: monta-
dor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1997, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jurandir Carvalho Silva e de Cleusa de 
Souza Carvalho Silva. A pretendente: ALINE MELO MACHADO DA SILVA, profissão: 
analista de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 19/06/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adriano Machado 
da Silva e de Debora da Silva Melo.

O pretendente: ROBERTO FREITAS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1964, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Leondenis Freitas Santos e de Ana Maria Gomes Santos. 
A pretendente: ESTÉR DOMINGOS RODRIGUES, profissão: recepcionista, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 23/02/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Inacio Rodrigues e de Eunice Domingos 
Rodrigues.

O pretendente: PEDRO EMANUEL DE SENA SANTOS, profissão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 05/06/1992, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Gilvan Alves Santos e de Nadia Maria Silva de 
Sena. A pretendente: REBECA TOME DE OLIVEIRA, profissão: assistente jurídica, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cosme Pereira de Oliveira e de Eliana Tome 
da Silva Oliveira.

O pretendente: RICARDO LUIS BEZERRA DOS SANTOS, profissão: aux. técnico de 
laboratório, estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 
30/01/2001, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Pedro dos Santos 
e de Rosangela Santos Bezerra. A pretendente: DAIANY CORDEIRO DA SILVA, pro-
fissão: aux. de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 19/04/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilberto Dias 
Alves da Silva e de Damiana Cordeiro de França da Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCOS SILVA DO DESTERRO, profissão: vigilante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Aprigio do Desterro e de Alzira Lopes da 
Silva Desterro. A pretendente: SOLANGE AGUIAR SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 30/11/1962, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Edvaldo Andrade dos Santos e de Zenita Gonçalves 
de Aguiar Santos.

O pretendente: JORGE DE JESUS SOUZA, profissão: serralheiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Mairi, BA, data-nascimento: 17/09/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Mariano José de Souza e de Hildete Maria de Jesus Souza. 
A pretendente: SANDRA MOTA DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 28/02/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Lidio Oliveira da Silva e de Maria Luciene Araujo Mota.

O pretendente: NELSON DONIZETTI ALDROVANDI, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 27/12/1962, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aldo Primo Aldrovandi e de Josefina 
Aldrovandi. A pretendente: MARILEIDE DA CRUZ ROSA, profissão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 02/04/1966, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Izidio Rodrigues Rosa e de Maria Angela da 
Cruz Rosa.

O pretendente: MATHEUS MOTTA DA SILVA, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edilson Pereira da Silva e de Sueli Motta da 
Silva. A pretendente: GEANE SOUSA FERRAZ, profissão: aux. administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/02/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Inacio da Silva Ferraz e de Marilene Pereira 
de Sousa.

O pretendente: CAIO AIRES VENÂNCIO, profissão: aux. comercial, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 26/07/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Enoque Venâncio e de Luzineide Aires de Oliveira Venâncio. 
A pretendente: YASMIN MARTINS SILVA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Severino Pereira da Silva e de Gislaine Ribeiro Martins da Silva.

O pretendente: VICTOR OLIVEIRA POMA, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Vanderci Poma e de Maria da Conceição Bispo de Oliveira 
Poma. A pretendente: FRANCISLENE SANCHES LIMA, profissão: anaslista financeiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1993, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Andrade Lima e de Graciete 
Aparecida Garcia Sanches Lima.

O pretendente: VALDEMIR DUARTE, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Pitanga, PR, data-nascimento: 23/06/1963, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Afonso Duarte e de Clementina Rosa. A pretendente: EDNA DO 
CARMO LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 26/02/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Francisco de Lima e de Maria do Carmo de Lima.

O pretendente: WESLEY GUILHERME ROCHA, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jefferson Rocha e de Elaine Aparecida Bezerra Rocha. A preten-
dente: JULIANA BRAGA FLORIANO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1995, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Gilberto Barbosa Floriano e de Elza Braga da Silva.

O pretendente: CAIQUE LIMA DOS SANTOS, profissão: consultor de qualidade, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Domingos dos Santos e de Adriana 
Lima Silva. A pretendente: MARIANE GOMES SOARES, profissão: call center, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Silva Soares e de Claudia Gomes 
dos Santos.

O pretendente: RICARDO MOREIRA PELARIN, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1991, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Claudemir Pelarin e de Aldirene Moreira Costa Pelarin. A 
pretendente: STEPHANIE PIMENTEL DOS SANTOS, profissão: agente de registro, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luciano dos Santos e de Marlene Fernandes 
Pimentel dos Santos.

O pretendente: LUAN MATHEUS MENDES, profissão: gari, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Cicero Mendes e de Maria Lucia Mendes. A pretendente: 
LARISSA MARIA DA SILVA BUENO DE ARAUJO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 23/04/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidnei Bueno de Araujo Junior e de Maria 
Jose Holanda da Silva.

O pretendente: EDER SOUZA DA SILVA, profissão: conferente logístico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 19/01/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elson Martins da Silva e de Jeruza Souza 
de Jesus. A pretendente: BÁRBARA OLIVEIRA DE QUEIROZ, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rodolfo João de Queiroz 
Filho e de Maria Elevania de Oliveira.

O pretendente: VALDICLEI FREITAS DO NASCIMENTO, profissão: tapeceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 29/03/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valentim José do Nascimento e de Maria 
Batista de Freitas. A pretendente: CARLA OLIVEIRA COUTINHO, profissão: auxiliar fis-
cal, estado civil: solteira, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 01/01/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues Coutinho e de 
Marialva Santos Oliveira.

O pretendente: ALBERTO ARAÚJO SEVERINO, profissão: barbeiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Anguera, BA, data-nascimento: 03/11/1971, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Severino Filho e de Eunice Araujo Severino. A 
pretendente: JANE MARIA DO NASCIMENTO, profissão: analista de cobrança, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/11/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Verinaldo Ananias do Nascimento e de Ivanilda 
Maria Mendes.

O pretendente: GABRIEL GADELHA DA SILVA RODRIGUES, profissão: engenhei-
ro eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/05/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Daniel Rodrigues e de 
Rosana Gadelha da Silva. A pretendente: LETICIA SILVA LOPES MACHADO, profis-
são: médica veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 27/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rogerio Lopes 
Machado e de Elisabete Simplicio da Silva Machado.

O pretendente: PAULO CEZAR SERRA NABAT, profissão: aj.geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São João Batista, MA, data-nascimento: 06/02/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Justino Lindoso Nabat e de Maria da Conceição 
Serra Nabat. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BEZERRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 13/10/1973, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria da Silva Bezerra.

O pretendente: RAFAEL CASTRO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/05/1985, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Vladimir da Silva e de Raquel de Castro 
Gonçalves. A pretendente: BRUNA ALVES DE PAULA, profissão: aux. administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1986, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Viana de Paula e de Luzia Alves 
Fonseca de Paula.

O pretendente: COURAGE OZIEGBE ABUMERE, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Benin City-Nigeria, data-nascimento: 06/05/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Saturday Osagie Abumere e de Esther Abu-
mere. A pretendente: JESSICA SANTANA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 06/05/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson Santana dos Santos e de Eliene Mar-
ques do Nascimento.

O pretendente: ROGÉRIO SANTANA ALVES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1997, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Monteiro Alves e de Eliana Ribeiro 
Santana. A pretendente: TATIANE MENDES FRANCA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ednei Pereira da Franca e de Josânia 
Mendes Franca.

O pretendente: JEFFERSON HORTENCIO PEREIRA, profissão: aux.expedição, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jason Lopes Pereira e de Sueli Aparecida 
Hortencio Pereira. A pretendente: PALOMA QUEIROZ SILVA, profissão: aux.contro-
le de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/12/1996, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Cicero França da 
Silva e de Maria do Carmo Queiroz de Novais.

O pretendente: EDNILSON CORREIA REBOUÇAS, profissão: ajustador mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 29/05/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Santos Rebouças e de Edna Lima Correia. 
A pretendente: JAQUELINE DE JESUS SANTOS, profissão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 03/11/1982, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Jeová Lima Santos e de Jardelina Conceição de Jesus 
Santos.

Os mais recentes são 
estrutura para home 
office, vale-automó-

vel e plano de assistência 
funeral. De acordo com a 
pesquisa “Melhores práticas 
para lidar com o luto no am-
biente profissional”, apenas 
37,1% dos trabalhadores já 
recebem assistência funeral 
como benefício na empresa 
em que trabalham. 

Oferecer benefícios vol-
tados ao bem-estar e à 
valorização da vida gera 
forte reflexo na imagem 
que os funcionários têm da 
empresa, convertendo-se 
em maior engajamento e 
produtividade. “Percebe-
mos um interesse crescente 
por esse tipo de serviço, 
tanto para benefício do tra-
balhador quanto do próprio 
caixa da empresa”, diz Luis 
Henrique Kuminek, diretor 
da Luto Curitiba, empresa 
com 30 anos de atuação, 
que nesse ano de pandemia 
lançou duas opções de plano 
funeral empresarial para 
atender à demanda vinda 
do mercado. 

Os planos foram forma-
tados para atender às duas 
pontas da relação de traba-

Planos funerários empresariais podem ser 
contratados de forma online.
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Benefícios para colaboradores 
incorporam assistência funeral

Os tradicionais pacotes de benefícios oferecidos pelas empresas a seus colaboradores vêm 
incorporando itens derivados de mudanças no comportamento social, ou de emergências como a 
pandemia da Covid-19

9,50 mensais por vida inclu-
ída, e o colaborador pode 
incluir familiares. Não há 
taxa de adesão, carência ou 
idade, nem número mínimo 
de pessoas para contratar. A 
empresa ainda pode definir 
o tipo de contrato, com ou 
sem coparticipação”, explica 
Kuminek. No caso da Luto 
Curitiba, os titulares e os 
beneficiários ainda têm aces-
so a um clube de vantagens, 
que garante descontos de 
até 40% em cerca de 4 mil 
lojas online e físicas de todo 
o país, assim como cashback 
para compras.

Os planos de assistência 
funeral são diferentes dos 
seguros de vida. Em geral, os 
seguros têm um custo bem 
mais alto, estabelecem limite 
de idade, não cobrem óbitos 
ocasionados por determi-
nadas razões (há algumas 
cláusulas restritivas para sui-
cídio, por exemplo) e exigem 
que a pessoa passe por toda 
a burocracia de contatar 
funerárias, tomar decisões 
e realizar pagamentos, para 
só depois fazerem o reem-
bolso das despesas. - Fonte 
e mais informações: (https://
lutocuritiba.com.br/).

lho - empregado e emprega-
dor - num momento delicado 
como o do luto, em que é 
preciso tomar de 60 a 90 
decisões, sob forte pressão 
emocional e financeira. 

O funcionário e sua fa-
mília são atendidos em 
todas as etapas de velório 
e funeral, a qualquer hora, 
em todo território nacional, 
sem que os procedimentos 
desequilibrem o orçamento 
doméstico. 

Uma cautela relevante 
diante do percentual de 

famílias endividadas no 
país, que chega a 67,5%, 
o maior percentual em 10 
anos, segundo pesquisa da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). O be-
nefício também contribui 
para evitar pressão sobre 
as finanças do empregador. 
Colaboradores com esse 
tipo de emergência podem 
precisar de adiantamentos 
salariais ou de 13º salário que 
não estavam provisionados. 

“Os planos têm valores 
acessíveis, de R$ 4,50 a R$ 
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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: VICTOR GABRIEL LOPES SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
funileiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Josivan Alves dos Santos e de Jeane de Fatima Lopes 
dos Santos. A pretendente: BRENDA MICAELLY LISBINO DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Werbeth Mendes da Silva 
e de Adriana Lisbino Araujo.

O pretendente: DIRCEU PASCHOAL, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido 
em Lavinia, SP, no dia (09/11/1958), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Paulo Paschoal e de Angelina Gasparini Paschoal. A pretendente: 
SILVANDIRA MENDES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão tecedeira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/11/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Aidio Vieira dos Santos e de Lourdes Mendes dos Santos.

O pretendente: VINÍCIUS FERREIRA DE AMORIM, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/07/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Josias Ferreira de Amorim e de Solange Silva de Amorim. 
A pretendente: NICOLLE BEATRIZ FARIAS, estado civil solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir Marques Farias e de Sara Enéas da Silva Farias.

O pretendente: WESLLEY FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1984), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Teresinho Ferreira dos Santos e de Geny 
Ferreira dos Santos. A pretendente: GILVÂNIA DA SILVA GOMES, estado civil solteira, 
profissão agente comunitário de saúde, nascida em Barreiros, PE, no dia (09/09/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Mauricio Gomes e de 
Terezinha da Silva Gomes.

O pretendente: MICHAEL FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Cotia, SP, no dia (15/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Alberto Francisco dos Santos e de Celia Fernandes Barbosa. A 
pretendente: ALINE SOARES PAIVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (06/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ednilson da Silva Paiva e de Joelma Soares da Fonseca.

O pretendente: ERIVELTON RODRIGUES VIEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em Santa Teresa, ES, no dia (12/10/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo de Fátima Vieira e de Ana Félix Rodrigues 
Vieira. A pretendente: SUELI LUIZ ALVES, estado civil divorciada, profissão contadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/01/1976), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Luiz Alves e de Dirce Fadelli Alves.

O pretendente: RODRIGO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador 
de monitoramento, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/07/1989), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Nunes dos Santos e de Leila da Silva. 
A pretendente: ROSIMEIRE FARIA VILAS DIAS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Carlos Dias e de Luciana Faria Vilas Dias.

O pretendente: WASHINGTON LUIS CARVALHO JACINTO, estado civil solteiro, profis-
são instalador de acessórios automotivos, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/01/1991), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Sales Jacinto e 
de Leila Maria Carvalho de Paula Jacinto. A pretendente: PALOMA VENANCIO DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão promotora, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gelson Pereira da Silva e 
de Domingas Venancio Sousa da Silva.

O pretendente: RAPHAEL PEREIRA MORENO, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (30/01/1999), residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Alan Albino Moreno e de Vanesse Jorge Pereira. A 
pretendente: FLAVIANE CRISTINE PEREIRA MARCONDES, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/05/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Flavio Wanderley da Silva Marcondes 
e de Marisa Pereira Marcondes.

O pretendente: DANIEL JORGE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ins-
talador, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1998), residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Jorge Mendes dos Santos e de Rosa Raimunda 
da Conceição dos Santos. A pretendente: RAFAELA DIAS GADELHA, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cleber da Conceição Gadelha e 
de Sueli Dias Pinto.

O pretendente: ANTONIO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Arujá, SP, no dia (15/08/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos dos Santos e de Maria Alves dos Santos. 
A pretendente: LILIAN SOUZA MACHADO, estado civil divorciada, profissão opera-
dora de monitoramento, nascida em Guarulhos, SP, no dia (08/04/1980), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joselito Moreira Souza e de Neide 
Aparecida Ramos Souza.

O pretendente: BRUNO MENDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Mendes dos Santos e de Hilda Maria dos 
Santos. A pretendente: ROSANA DA SILVA FIGUEREDO, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Iraci de Figueredo e de Josenice 
Marques da Silva Figueredo.

O pretendente: DENILSON SANTIAGO MENDES, estado civil divorciado, profissão fiscal 
de obra, nascido em Guarujá, SP, no dia (26/02/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Donizete Mendes e de Albanise Silva Santiago 
Mendes. A pretendente: RAFAELA ORDONHO RODRIGUES, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/07/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudino Rodrigues Chaves e de Maria das Graças 
de Lima Ordonho.

O pretendente: PATRICK GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Donizete de Oliveira e 
de Patricia Cristina Gomes. A pretendente: GIOVANNA CUMIN FELIX, estado civil 
solteira, profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/07/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Felix da Silva 
e de Liliane Cumin Soares.

O pretendente: ARIELSON RIBEIRO QUEIROZ, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em Jacinto, MG, no dia (24/01/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aelson Rodrigues Queiroz e de Eny Ribeiro dos 
Santos. A pretendente: LAIS DOS SANTOS TAVARES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de cozinha, nascida em Santo André, SP, no dia (26/09/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Roberto Tavares e de Daniela 
Anselmo dos Santos.

O pretendente: DIEGO MARTINS CORREIA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Farias Correia e de Dalila Martins Cal-
deira Correia. A pretendente: ALINE DIAS DOS ANJOS PINTO, estado civil solteira, 
profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Roberto Moura Pinto e de 
Rosângela Dias dos Anjos Pinto.

O pretendente: VINÍCIUS DE MORAES ARDEL, estado civil solteiro, profissão vi-
gilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1989), residente e domiciliado em 
Suzano, SP, filho de Orides Ardel e de Joana Maria de Moraes Ardel. A pretendente: 
MAIARA CAMARGO, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida em Suzano, 
SP, no dia (06/03/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Edina Camargo.

O pretendente: ABIMAEL BRITO JANUARIO DE PENA, estado civil solteiro, profissão 
gerente, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Januario de Pena e de Marilene Brito de Jesus 
de Pena. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/10/1984), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Sabino Coelho e Silva e de 
Cicera Aparecida Amelia dos Santos.

O pretendente: RODRIGO BATISTA MENDES, estado civil solteiro, profissão profes-
sor, nascido em Duque de Caxias, RJ, no dia (19/02/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Titonelli Mendes e de Regina Lucia 
Batista Mendes. A pretendente: MARCELO JEFFERSON ROCHA DA SILVA, esta-
do civil solteiro, profissão artesão, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1984), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Bento Raimundo da 
Silva e de Nilza Rocha da Silva.

O pretendente: OSMANDO LINO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão operador de 
máquina, nascido em Remanso, BA, no dia (23/07/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Borges Ferreira e de Maria do Carmo Lina Ferreira. 
A pretendente: REJANE SANTOS ROCHA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Itabuna, BA, no dia (23/10/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Wilson Pereira da Rocha e de Maria Célia da Silva Santos.

O pretendente: ROBSON MOURA CIRILO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1985), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ivo Cirilo da Silva e de Maria Rodrigues de 
Moura da Silva. A pretendente: LEILA SANTOS DE JESUS, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Salvador, BA, no dia (09/08/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo de Jesus e de Luzidete dos Santos.

O pretendente: RENATO FERREIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1993), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Ribeiro e de Elzilene Ferreira de 
Lima. A pretendente: ÉRICA CAETANO DE JESUS, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Andarai, BA, no dia (04/02/1983), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Emidio Caetano de Jesus e de 
Nair Alves da Silva.

O pretendente: FRANCISCO LOPES TEIXEIRA NETO, estado civil solteiro, profissão 
gerente, nascido em Palmeiras, BA, no dia (07/08/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira Silva e de Florisvalda Rosalia Teixeira Silva. 
A pretendente: JOSILENE SANT'ANA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/09/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ozeas Sant'Ana e de Maria Dinalva Sant'Ana.

O pretendente: PÉRICLES DE DEUS DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão 
atendente, nascido em Suzano, SP, no dia (27/10/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Odair Augusto da Rocha e de Neuseli Aparecida de 
Deus da Rocha. A pretendente: ELAINE CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Suzano, SP, no dia (10/03/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Hermes Ferreira e de Maria 
do Socorro da Silva Oliveira.

O pretendente: OSMAR NASCIMENTO CARVALHO, estado civil divorciado, profissão po-
licial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Izaltação Carvalho e de Mirian do Nascimento. A 
pretendente: ROSÂNGELA MARIA SOARES, estado civil divorciada, profissão monta-
dora de ourives, nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/12/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim da Silva Soares e de Ana Maria Soares.

O pretendente: RODRIGO FEITOSA ARAUJO, estado civil divorciado, profissão ma-
nobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose de Sousa Araujo e de Francisca das Chagas Feitosa 
Araujo. A pretendente: JÉSSICA DA SILVA REIS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Antunes Reis e de Marcia da Silva Cavalcante 
Ferreira do Nascimento.

O pretendente: PAULO CLAYDMAN FERNANDES BARBOSA, estado civil solteiro, 
profissão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1994), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gedeão de Castro Barbosa e de Maria do 
Carmo Fernandes Barbosa. A pretendente: THAIS LOPES FEITOZA SANTOS, estado 
civil solteira, profissão revisora de textos, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Feitoza Santos e 
de Telma Tatiana Lopes Feitoza Santos.

O pretendente: LUCIANO ALVES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gilmar Felicio de Jesus e de Francisca Fernandes Alves Rocha. 
A pretendente: JULIANA MOREIRA BIZERRA, estado civil solteira, profissão trancista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/07/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio de Jesus Bizerra e de Rosangela Moreira.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão mecâni-
co, nascido em Paulistana, PI, no dia (01/09/1958), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Rufino da Silva e de Maria Ana de Sousa. A pretendente: 
MARIA ZELIA MOREIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Petrolina, 
PE, no dia (28/11/1959), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Benedito João Paulo da Silva e de Maria da Cruz.

O pretendente: RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
operador de ploter, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Cardoso do Nascimento e de Leda Marcia 
Matos Alves do Nascimento. A pretendente: AMANDA DOS SANTOS GOIS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ednaldo dos Santos Gois 
e de Marcia Perez Santos Gois.

O pretendente: CRISTIANO DA CRUZ RAIMUNDO, estado civil solteiro, profissão 
técnico de logística, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (13/05/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ismael Raimundo e de Marcia Abreu 
da Cruz. A pretendente: KELLY PATRÍCIA CAVALCANTE DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão apoio acadêmico, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo dos Santos e de 
Bernadete Cavalcante dos Santos.

O pretendente: DENNYS ROMÃO FACCIOLI SILVA, estado civil solteiro, profissão 
operadora de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jociney Romão da Silva e de Vanessa 
Isabel Facciolli Silva. A pretendente: HELLEN ESMIL PRUDENCIO COSTA, estado civil 
solteira, profissão técnica em química, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/11/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Pereira da Costa 
e de Silvana Prudencio da Costa.

O pretendente: RAPHAEL CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/02/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos da Silva e de Maria de Lourdes da Silva 
e Silva. A pretendente: BRUNA MERIELEN DE JESUS, estado civil solteira, profissão 
securitária, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/10/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Rufina de Jesus.

O pretendente: ANDERSON LINARES SANTANA, estado civil solteiro, profissão mecâni-
co, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdemir Pereira Santana e de Ivonete Gailotto Linares Santana. A 
pretendente: TARCIS MARIA DE ASSIS SILVA, estado civil solteira, profissão inspetora de 
qualidade, nascida em Barreiros, PE, no dia (08/12/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Teodozio Francisco de Assis e de Maria José da Silva.

O pretendente: GENÉSIO ALVARO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Alvaro dos Santos e de Geni Pereira dos Santos. 
A pretendente: NAYARA APARECIDA RODRIGUES CRISTIANO, estado civil solteira, 
profissão técnica de enfermagem, nascida em Guarulhos, SP, no dia (29/06/1991), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Judê Aparecido Cristiano e de 
Leonor Rodrigues Maciel Cristiano.

O pretendente: WILLIAM ANTUNES RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão atendente 
de telemarketing, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (12/02/2001), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Santino Alicindo Ribeiro e de Adriana 
Cunha Antunes. A pretendente: SABRINA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
embalador, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/2003), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Heraldo Alves da Silva e de Eliana Neri dos Santos Silva.

O pretendente: RONALDO CARVALHO DE MACEDO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Romilson Fernandes de Macedo e de Adriana de Carvalho. A 
pretendente: TALIANA GOMES LIMA, estado civil solteira, profissão assistente administra-
tivo, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/06/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Osvaldo Neves Lima e de Luzenilda Gomes da Silva Neves Lima.

O pretendente: WANTUIR JOSE DE DEUS, estado civil solteiro, profissão operador de 
retro-escavadeira, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (22/02/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Jose de Deus e de Jesuina 
Maria do Carmo de Deus. A pretendente: SABRINA DE CARVALHO SILVA, estado 
civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/01/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Raimundo da Silva 
e de Gildene Clementina de Carvalho Silva.

O pretendente: CLAYTON FERREIRA LIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Lira e de Simone Maria Ferreira. A 
pretendente: LAÍS DE VASCONCELOS SOUSA, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em Brasília, DF, no dia (03/02/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Miron Sousa Campos e de Teresinha de Vasconcelos Sousa.

O pretendente: RODOLFO MARTINS GONÇALVES, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elson Sabino Gonçalves e de Rosangela Alves 
Martins. A pretendente: MILENA FONSECA, estado civil solteira, profissão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/02/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sergio Luiz Fonseca e de Adriana Luzia Cavalini Fonseca.

O pretendente: GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Samuel Almeida dos Santos e de Kelly Christina 
Fernandes dos Santos. A pretendente: ANDREZA ALVES DE LIMA, estado civil soltei-
ra, profissão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Teixeira de Lima e de Maria 
Eunice Alves de Lima.

O pretendente: MICHAEL ANTHONY GUIMARÃES SOUSA, estado civil solteiro, profis-
são autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/11/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Franklin Sousa e de Marcia Guimarães 
Ribeiro dos Anjos. A pretendente: JANAINA CRISTIANA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão operadora de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Benicio da Silva e de 
Claudia Maria da Silva.

O pretendente: MATHEUS CORREIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Correia da Silva e de Marinalva Maria da Silva. A 
pretendente: KAMILA FREITAS CARVALHO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/04/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mauricio Carlos Carvalho e de Janaina Pereira de Freitas.

O pretendente: MICHAEL LEMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/04/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Macson Lemos da Silva e de Tatiane da Conceição. A pretendente: 
VERÔNICA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (10/02/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Anderson Rodrigo da Silva e de Maria José Alves Galdino.

O pretendente: FRANCISCO ROMÃO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão tecelão, 
nascido em Simões, PI, no dia (09/12/1965), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Romão Abel da Silva e de Luiza Gonçalves da Silva. A pretendente: 
RITA MARIA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Dom Expedito 
Lopes, PI, no dia (17/08/1970), residente e domiciliada em Diadema, SP, filha de Vicente 
Beleza de Araujo e de Maria Madalena de Araujo.

O pretendente: GUILHERME DE OLIVEIRA ALVES, estado civil solteiro, profissão expert 
em interação, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/01/1999), residente e domiciliado em 
Poá, SP, filho de Flavio Cesar Alves e de Josimeire de Oliveira. A pretendente: THAMIRIS 
VITORIA SPOSITO DA SILVA, estado civil solteira, profissão fotografa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (17/09/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Thiago Piva da Silva e de Karine Sposito.

O pretendente: BRENDON DE SOUZA MACEDO, estado civil solteiro, profissão ras-
treamento de caminhão, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Wilson de Macedo e de Silvia Felix 
de Souza Macedo. A pretendente: LETÍCIA DA SILVA MACEDO, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em Suzano, SP, no dia (20/12/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves de Macedo e de Lenita 
Conceição da Silva Macedo.

O pretendente: RAFAEL VIEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edmilson Lima de Souza e de Maria Cristina Vieira de Souza. A 
pretendente: LUISA CARLA DA SILVA, estado civil solteira, profissão maquiadora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luis Carlos Pereira da Silva e de Eliana Lima da Silva.

O pretendente: GUILHERME PEREIRA DE SÁ, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Leda Pereira de Sá. A pretendente: KARINA FISCHER SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano André da Silva e 
de Karin Cabral Fischer.

O pretendente: CARLOS ARMANDINO MARQUES, estado civil divorciado, profissão 
carpinteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cordeiro Marques de Deus Costa e de Maria Armandina 
Costa Marques. A pretendente: DANIELA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, estado civil di-
vorciada, profissão assistente de vendas, nascida em Guarulhos, SP, no dia (21/07/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Moaci Bispo da Conceição 
e de Maria Cicera Nogueira Bispo.

O pretendente: AUGUSTO CEZAR RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão açougueiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/09/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdenice da Costa Ribeiro. A pretendente: SILVANA BEZERRA 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão telefonista, nascida em Fortaleza, CE, no 
dia (29/05/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo 
Pereira da Silva e de Francilda Bezerra da Silva.

O pretendente: WILSON SANTOS DE MIRANDA, estado civil divorciado, profissão profes-
sor, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Messias de Miranda e de Clelia dos Santos Miranda. A 
pretendente: LIANNY SAYONARA BRITO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida em Caruaru, PE, no dia (05/04/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Cosmo Brito de Lima e de Soledade Maria da 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 
Jornal Empresas & Negócios

A expansão do serviço 
de saneamento pro-
movida pela Sabesp 

vai beneficiar mais de 3 
milhões de pessoas e evitar 
que todo o resíduo orgânico 
desses locais chegue até o 
rio. O serviço de saneamento 
básico, principal ação para 
despoluição do Pinheiros, 
está distribuído em 16 con-
tratos já assinados e com 
todas as obras previstas 
em andamento.  Três deles 
estão com mais de 70% de 
execução: Pedreira/Olaria, 
Ribeirão Aterrado/Zavuvus 
e Ponte Baixa/Socorro. 
Também já estão assinados 

Equipes já retiraram mais de 18 mil toneladas de lixo do rio.
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“Novo Rio Pinheiros” conecta mais de 120 mil imóveis à rede de esgoto
O Programa “Novo Rio Pinheiros”, do Governo do Estado de SP, encerra o ano de 2020 com mais de 120 mil imóveis conectados à rede para coleta e 
tratamento de esgoto (o que equivale ao esgoto coletado numa cidade de 360 mil habitantes, como Franca). A previsão é que até 2022, mais de 500 mil 
conexões sejam realizadas dentro do projeto

os contratos para as Uni-
dades de Recuperação de 
Qualidade da Água, que  
vão recuperar os afluentes 
diretamente nos córregos. 

“Nosso foco em 2019 foi 
preparar todos os contratos, 
emitir as licenças necessá-
rias, realizar um trabalho 
de comunicação junto à 
população para conscienti-
zar sobre a importância da 
regularização da rede, bem 
como o descarte correto de 
lixo. Logo depois iniciamos 
as obras de saneamento e, 
em pouco mais de um ano, 
já contamos com números 
expressivos que propiciaram 

estrutura e Meio Ambiente 
(SIMA), Marcos Penido.

As obras de saneamento 
básico do projeto Novo Rio Pi-
nheiros devem ser concluídas 
em abril de 2022 e após esse 
período será realizada “ope-
ração assistida” para avaliar o 
funcionamento completo do 
sistema implantado. “O Rio 
Pinheiros é um cartão-postal 
de São Paulo e o objetivo do 
programa é reintegrá-lo à 
vida dos paulistanos. Além 
desse ganho coletivo, há um 
benefício direto para essa 
população que passará a 
ter a coleta e o tratamento 
de esgoto. Elas terão mais 

qualidade de vida e saúde”, 
diz o diretor-presidente da 
Sabesp, Benedito Braga. 

Além da expansão da rede 
de coleta de esgoto, o pro-
grama conta ainda com os 
eixos de manutenção, revita-
lização, educação ambiental 
e tratamento dos resíduos 
sólidos. 

A revitalização do canal e 
de todo o seu entorno tem 
como objetivo aproximar a 
população do rio por meio 
dos espaços de lazer e en-
tretenimento, propiciando 
mais saúde e qualidade de 
vida a todos. Fonte: (ssrh.
sp.gov.br).

a melhoria da qualidade da 
água dos córregos que se 

conectam ao rio Pinheiros”, 
explica o secretário de Infra-
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