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Política

   
Leia na página 2

Em momentos de crise, como o que vivenciamos agora, muitas 
empresas buscam serviços de escritórios de consultoria para salvar 
os negócios da falência, criar estratégias para a manter a compe-
titividade ou mesmo alavancar a atividade com novas formas de 
gestão. Tal cenário tem contribuído para o crescimento do número 
de escritórios de consultoria no Brasil.   

Sonho Empreendedor: como montar um 
escritório de consultoria

Em abril de 2020, muitas empresas não tiveram escolha a não ser 
instaurar o modelo de trabalho remoto para atender às orientações no 
combate à pandemia. Apesar dos desafios e incertezas, a adaptação 
de boa parte dos trabalhadores foi positiva. Segundo uma pesquisa 
feita pelo Instituto DataSenado, 41% dos 5 mil entrevistados, entre 
os dias 11 e 18 de setembro, relataram aumento da produtividade 
com a adesão ao home office.   

Gestão na pandemia: liderança deve se 
antecipar para garantir produtividade

Já passamos daquela fase em que as organizações solicitaram o retor-
no dos seus colaboradores ao local de trabalho. A saída do isolamento 
social e regresso às atividades presenciais foi feito de forma gradual em 
muitas indústrias e agora estamos presenciando um número cada vez 
maior de funcionários regressando aos postos de trabalho. E à medida 
que mais trabalhadores retornam, maior é a procura das empresas do 
setor por tecnologias que possam apoiá-las na construção de protocolos 
seguros de retorno ao ambiente de trabalho para garantir a saúde e 
segurança de seus funcionários.   

Inovação a favor de um ambiente seguro 
na indústria de manufatura

Freepik

Negócios em Pauta

Ideias Úteis 
A Associação Nacional dos Inventores está comemorando 

35 anos de existência dedicados a assessorar inventores 
brasileiros independentes, gerando grandes oportunida-
des de negócios para eles. Além disso, presta suporte a 
inventores e empresários quanto à legislação que rege a 
propriedade industrial (marcas, patentes, direitos autorais, 
copyrights e registros de softwares) e no lançamento de 
produtos  para diversas áreas da atividade industrial e 
comercial. A associação já elaborou mais de 25 mil rela-
tórios de patentes e auxiliou mais de 50 mil inventores. O 
sucesso reflete em suas redes sociais, com 11 mil inscritos 
no YouTube e mais de 3 milhões de visualizações de seus 
vídeos na Internet (www.inventores.com.br).    Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: administradores.com/reprodução

News@TI

Competição virtual incentiva o aprendizado 
sobre tecnologia de forma lúdica

@Teve início ontem (26), uma caça ao tesouro diferente. Em 
vez de mapas antigos e ilhas desertas, a busca vai ser virtual e 

envolvendo desafios relacionados a novas tecnologias. A iniciativa é 
promovida pela plataforma Brincando com ideias, em seu canal de 
Youtube. Com patrocínio da Petrobras, o projeto Caça ao Tesouro 
Tecnológico funciona como uma gincana virtual, em 42 vídeos com 
linguagem fácil sobre temas atuais em tecnologia. Em cada vídeo 
haverá um código escondido para os internautas anotarem. Entre 
os assuntos selecionados estão softwares de códigos, linguagens 
de programação, robótica, internet das coisas (IOT), blockchain, 
drones, realidade virtual e aumentada, entre outros (https://www.
youtube.com/channel/UCcGk83PAQ5aGR7IVlD_cBaw).   Leia 
a coluna  completa na página 2

Divulgação

Boas ideias costumam aparecer 
sempre, seja por meio de um 
insight pessoal, um brainstorm em 
equipe ou alguma inspiração vinda 
de algo já existente.

No entanto, transformar a ideia em produto 
é uma das etapas mais delicadas de um 

negócio. "Muita gente falha nesse momento, o 
que acaba se transformando no vale da morte 
do empreendedorismo", define Tallis Gomes, 
co-fundador do Gestão 4.0 e CEO da Singu. 

Por conta desta dificuldade que acontece, 
na maioria das vezes, por falta de orientação, 
o empreendedor mostra cinco dicas para 
quem quer tirar do papel uma boa ideia em 
2021. Confira: 

1. - Crie o seu MVP - Para começar, em 
vez de focar no produto final em si, pense 
em qual é o valor entregue e qual é o pro-
blema resolvido por ele. Com isso em mente, 
construa o seu Produto Mínimo Viável - ou 
Minimum Viable Product (MVP) -, um pro-
tótipo do seu negócio que deve entregar o 
centro do seu valor para o cliente e não uma 
versão inacabada. 

Por conta disso, o MVP deve ser construído 
da maneira mais simples, rápida e demandar 
o menor investimento possível para validar se 
a sua solução é viável ou não. "A rapidez para 
lançar este produto é essencial para o empre-
endedor receber logo o feedback necessário 
e fazer os ajustes dentro de um processo 
contínuo de evolução", explica Gomes. 

2. - Cobrar ou não cobrar? - A decisão 
de cobrar ou não pelo serviço/produto que 
será lançado é um dos pontos mais polêmicos 
quando estamos no estágio do MVP. Alguns 
negócios dependem mais da criação de uma 
massa de usuários para decolar e conseguir 
um investimento do que do pagamento de 
cada usuário, como acontece no Facebook, 
por exemplo. 

De qualquer forma, o importante nesta 
etapa é observar como os usuários se com-

Empreender em 2021: cinco dicas para 
transformar a sua ideia em produto 

portam e o que realmente poderia gerar valor. 
Portanto, antes de pensar em cobrar, avalie 
o que você quer com o produto e de onde 
virá o dinheiro. 

3. - Foco nos nichos - A solução em 
desenvolvimento deve ser direcionada para 
um nicho específico de mercado, já que é 
muito mais eficiente atender bem um grupo 
delimitado de pessoas do que atender um 
grande número de clientes. 

Para fazer isso, entenda a fundo o problema 
dos seus usuários e teste incansavelmente 
a sua solução para que ela se desenvolva da 
melhor maneira possível e, assim, comece a 
alcançar mais pessoas naturalmente. 

4. - Meça o nível de satisfação dos usuá-
rios - Já com os primeiros usuários utilizando 
o produto, uma metodologia eficiente para 
avaliar o nível de satisfação ou insatisfação 
dos clientes é o Net Promoter Score (NPS), 
criada pela Brain & Company, uma consultoria 
de negócios norte-americana. A ferramenta 
quantifica, de zero a dez, se os clientes re-
comendariam a solução para outras pessoas. 

As avaliações determinam três grupos de 
clientes: promotores, aqueles que deram 
nove ou dez para a companhia e que são 
defensores naturais da empresa; neutros, 
aqueles que avaliaram com uma nota de sete 

ou oito e que não ajudam e nem atrapalham 
a marca; e detratores, que representam os 
que deram uma nota entre zero e seis e que 
falam mal da empresa por não terem tido 
uma boa experiência. 

"Além de utilizar o NPS, recomendo per-
guntar para o usuário o que a empresa deve 
fazer para merecer um dez. Com isso, surgem 
insights muito interessantes e um feedback 
sincero, tanto de quem ama a marca, quanto 
do lado de quem odeia", revela o co-fundador 
do Gestão 4.0 

5. - Adequação do produto ao mercado 
- Product Market Fit é o termo utilizado para 
avaliar o desempenho de um produto dentro 
de um determinado mercado. A ferramenta 
possibilita o mapeamento da sua posição en-
tre os consumidores, direcionando a empresa 
para o caminho certo, além de proporcionar 
alterações em caso de resultados ruins. 

"É só colocando a solução em prática que 
o empreendedor conseguirá desenvolver o 
melhor produto para o seu nicho. Um pro-
duto ou serviço não nasce verticalmente da 
cabeça de um empreendedor e é aceito pelos 
consumidores sem nenhuma crítica. Uma boa 
solução surge de uma construção coletiva 
constante", completa Gomes. 

Fonte e outras informações: (www.
gestaoquatropontozero.com).
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PONTOS CRuCIAIS

QuATORzE DICAS PRáTICAS SOBRE COMO 
ORGANIzAR uM vAREjO PARA vENDER MELhOR

    Leia na página 6

Inscrições para o Fies 
Vão até a próxima sexta-feira (29), 

as inscrições para o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil 2021, que este ano 
oferece 93 mil vagas. O programa tem 
como meta facilitar o acesso ao crédito 
para financiamento de cursos de ensino 
superior oferecidos por instituições pri-
vadas. As inscrições podem ser feitas em 
(portalfies.mec.gov.br). O resultado será 
divulgado no dia 2 de fevereiro. Quem 
não for pré-selecionado vai para a lista 
de espera. A convocação para essa lista 
ocorre de 3 de fevereiro até 18 de março.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/14-dicas-praticas-sobre-como-organizar-um-varejo-para-vender-melhor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-27-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-27-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inovacao-a-favor-de-um-ambiente-seguro-na-industria-de-manufatura/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/gestao-na-pandemia-lideranca-deve-se-antecipar-para-garantir-produtividade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sonho-empreendedor-como-montar-um-escritorio-de-consultoria/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-verdade-acima-de-tudo/


Completar o ciclo da inovação, ajudando as 
startups que já desenvolveram projetos com 
Unidades EMBRAPII a colocar seus produtos 
ou serviços no mercado. Esse é o principal 
objetivo do Ciclo 2 do programa de apoio a 
startups da EMBRAPII (Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação e Industrial), para o 
qual o CPQD é uma das unidades habilitadas.

Anunciado em outubro, o novo ciclo prevê a 
destinação de recursos da EMBRAPII para apoio 
a projetos de startups com nível de maturidade 
tecnológica (TRL, na sigla em inglês) mais ele-
vado. No Ciclo 1, os projetos desenvolvidos em 
parceria com as Unidades EMBRAPII chegam 
até o nível 6 do TRL, que envolve a demons-
tração e validação da tecnologia. No Ciclo 2, a 
proposta é apoiar as startups até o nível 9 de 

CPQD é habilitado para novo ciclo de programa EMBRAPII voltado a startups 
“Afinal, é preciso fazer a roda girar. Não adianta 
investir no desenvolvimento do produto ou ser-
viço, se a startup não tiver fôlego para chegar ao 
mercado”, enfatiza. O foco principal da EMBRA-
PII, com o Ciclo 2, são as deeptechs, definidas 
como startups com maior densidade tecnológica 
embarcada em seus produtos e serviços. “Há um 
grande interesse por tecnologias como Inteligên-
cia Artificial, conectividade e IoT, Blockchain, 
mobilidade elétrica, que trazem grande impacto 
em várias áreas”, diz Marini.

Para se candidatar ao Ciclo 2 do programa, a 
startup já deve ter desenvolvido projeto no mo-
delo EMBRAPII. Nesse novo ciclo, a EMBRAPII 
arcará com 50% do valor do projeto e a startup 
ficará responsável por 35% do investimento - a 
contrapartida do CPQD será de 15%.

maturidade, fase considerada comercial.
“Essa fase inclui serviços tecnológicos como 

produção de lote piloto, certificações de pro-
dutos e, também, serviços de apoio ao negócio 
para a colocação do produto no mercado”, ex-
plica Antonio Marini, da Diretoria de Inovação 
do CPQD. “Em função dessa preocupação com 
o negócio, um dos requisitos para participação 
no Ciclo 2 é o envolvimento no projeto de uma 
aceleradora de startups”, acrescenta. 

Para atender esse requisito, o CPQD - que é 
credenciado como Unidade EMBRAPII - habilitou 
como parceira para o Ciclo 2 a E-volve, aceleradora 
e incubadora de startups. “Esse novo ciclo do pro-
grama da EMBRAPII veio para ajudar as startups 
a colocar seus produtos no mercado”, afirma Vital 
Yasumaru, coordenador de aceleração da E-volve. 
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A verdade 
acima de tudo

A mentira é uma das 
maiores pragas desta 
era da Humanidade. 
Tão devastadora 
de reputação e tão 
danosa ao espírito 
do tempo quanto esse 
vírus que realiza 
um morticínio 
pelos quadrantes do 
planeta. 

Pior é constatar que, 
enquanto a ciência 
avança, a tecnologia e 

a inteligência artificial des-
cobrem trilhas do progresso 
biológico, contribuindo para 
o aumento da vida útil dos 
seres humanos, mas a men-
tira e suas variantes – ver-
sões farsescas, abordagens 
estapafúrdias, visões apo-
calípticas – ganham volume 
nas narrativas absurdas 
lideradas por oportunistas 
nas redes tecnológicas. 
Tristes tempos.

É bem verdade que a men-
tira sempre se fez presente 
nas dobras da história, fre-
quentando principalmente 
os campos da política e dos 
negócios. Registram-se per-
fis vestidos com o manto da 
mentira por praticamente 
todos os momentos, que 
dela se serviram para ven-
cer adversários, subornar, 
aumentar poder, derrotar os 
bastiões da ética e da moral. 

Os próprios santuários 
que deveriam dar o exem-
plo das virtudes inerentes 
ao Bem foram e, ainda, 
continuam a ser espaços 
de ilicitudes, como seitas, 
credos religiosos, onde são 
flagrados horrorosos casos 
de “venda da fé”, promes-
sas de um bom retiro no 
paraíso celestial, abusos 
sexuais. Sócrates pregava: 
“só age erradamente quem 
desconhece a verdade e, por 
extensão, o bem”. O fato é 
que o Império da Maldade 
tem sido construído ao lon-
go do tempo.

Exemplos? Maquiavel, 
cardeal Mazarino, Alexan-
dre VI, conhecido como 
Rodrigo Bórgia, o 214º 
papa da Igreja Católica 
(que vendia indulgências), 
Hitler, um genocida, Mus-
solini, arrogante e vaidoso, 
e por aí vai. Mazarino, por 
exemplo, não é nenhum 
ideal de santidade e nem 
mesmo orgulha a galeria do 
cardinalato. Ganhou o título 
de monsenhor sem nunca 
ter se ordenado padre e o 
título do papa, em 1632, com 
a missão de realizar missões 
diplomáticas. 

Político de mão-cheia, 
seria, entre nós, um “coro-
nel dos coronéis”, ou um 
Dom Corleone, o chefão 
da máfia. Sua cartilha de 
valores continha cinismo, 
falta de escrúpulos, táticas 
de emboscada e embuste, 
falsidade e dissimulação. Eis 

seus cinco preceitos: simu-
la, dissimula, não confies em 
ninguém, fala bem de todo 
mundo e prevê antes de agir. 
E arremata: “mesmo que 
um pouco de brutalidade te 
permita obter alguma coisa, 
não faças uso”.

A moldura que enquadra 
a mentira é entronizada no 
saguão dos Palácios e nas 
antecâmeras do poder, en-
coberta por nomes de asses-
sores, ajudantes, auxiliares, 
enfim, integrantes de “gabi-
netes de ódio” e similares. 
Notícias falsas, designadas 
de fake news, enganam 
cada vez mais pessoas que 
não se prestam ao trabalho 
de checar a veracidade e a 
confiabilidade da fonte que 
divulga as informações. 

Até a vacinação contra 
a Covid-19 é rejeitada por 
milhares, que passam a 
comungar pelas mãos de 
mentirosos, falsos profe-
tas, incluindo governantes 
daqui e d’alhures.

As redes sociais trans-
formam-se em iluminadas 
vitrines do ego, divulgando 
falsa propaganda de vidas 
felizes, trocando vitupérios, 
ignorando os danos que sua 
existência acarreta à Huma-
nidade. A ignorância, em 
nossos tempos, é cultivada 
e celebrada.

Nesse ponto, pinço a ale-
goria da caverna, de Platão, 
para argumentar que o ser 
humano tem regredido 
constantemente, a ponto 
de viver como um prisio-
neiro da caverna, apesar de 
toda a informação e todo o 
conhecimento que temos à 
nossa disposição. A pregui-
ça intelectual tem sido uma 
das fortes características de 
nosso tempo. 

A política, a sociedade e a 
vida comum deixam de ser 
interessantes para os cida-
dãos, como se sua existência 
tivesse maior importância 
que a defesa da sociedade. 
Buda já dizia: “O conflito 
não é entre o bem e o mal, 
mas entre o conhecimento 
e a ignorância”.

Um sinal de esperança 
pontua no horizonte. O 
discurso de posse do de-
mocrata Joe Biden foi aus-
picioso, ao se comprometer 
com o resgate da verdade. 
Acentuou ele: “As semanas 
recentes e os meses recen-
tes nos ensinaram uma lição 
dolorosa. Existe a verdade e 
há as mentiras". Esperemos 
que, nos tempos que virão, 
a verdade seja o lume de 
nossas consciências. 

E que os nossos governan-
tes saiam da redoma ilusória 
em que se refugiaram e 
caiam na realidade. Joguem 
no lixo da história, mandatá-
rios, o véu mistificador com 
que engabelam as massas.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Dicas de etiqueta nas redes sociais
Você gostando ou não, as redes sociais dominaram o mundo e quem não faz parte delas é um “pária” virtual.

AI/Centro Universitário Internacional Uninter

coleguinha errou feio no português ou 
publicou fakenews? Chama no privado 
e avisa com muito jeitinho; 

9) Biquínis e sungas, pode sim! 
De novo, bom senso é a palavra. Assim 
como você não vai à igreja de roupas 
de banho, analise o contexto.  É verão? 
Está de férias?  Pode postar! O que não 
é legal é publicar o ano inteiro fotos 
em trajes sumários (a não ser que você 
seja um salva-vidas). Outra dica, evite 
usar foto de perfil com biquíni ou sem 
camisa; 

10) Não evangelizar! Isto vale 
para religião, política e futebol. 
Sim, todos temos nossas crenças e gos-
tamos de nos posicionar. O problema é 
o exagero: por exemplo, fazer cincos 
posts, todos os dias, com trechos da 
Bíblia ou sobre seu time do coração, ou 
pior, sobre seu político de estimação. 
É chato gente! Menos né? 

Enfim, certamente também cometo 
minhas gafes. Mas quero trazer uma 
reflexão, pois percebo que muitas 
pessoas estão “queimando” a sua 
imagem, às vezes até sem perceber. 
Lembre-se: não adianta mais ser uma 
“lady” ou “gentlemen” apenas no con-
tato presencial, e um mal-educado na 
internet. Afinal, a vida online virou uma 
extensão da offline. 

(*) É tutora do Curso de Gestão Comercial do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

4) Quando beber, fique longe das 
redes sociais. A regra é: se beber não 
dirija, não case e não poste! O risco é 
grande de colocar uma foto ou comen-
tário que depois você irá se arrepender. 
Coisas publicadas na internet são como 
papéis picados ao vento, você nunca 
mais consegue recuperar todos os 
pedacinhos! 

5) Não seja radical, principal-
mente se o seu perfil é vinculado 
ao de sua empresa. Da mesma forma 
que você não pergunta a religião, op-
ção sexual ou preferência política dos 
clientes, a radicalização pode afugentá-
-los. Claro, você tem suas preferências 
e pode publicá-las, mas não esqueça o 
bom senso! 

6) Cuidado com as fake news. 
Cheque as notícias que vai postar, prin-
cipalmente, aquelas bombásticas. Não 
custa olhar em sites como E-farsas, Fato 
ou Fake, etc. Não corra o risco de pagar 
mico por passar informações falsas; 

7) Quando mandar uma solicita-
ção de amizade, envie uma men-
sagem com uma apresentação. A 
pessoa não tem obrigação de lembrar 
do nome de seus amigos da sexta série 
ou de todos os alunos para quem já deu 
aula (eu me incluo nessa). 

8) Chame a atenção no privado 
e elogie em público. Regra que vale 
para vida offline e online. Notou que o 

Shirlei Miranda Camargo (*)

Empreendedores me perguntam 
se é uma boa estratégia, vincular 
o seu perfil pessoal com o da 

empresa. Não só podem como devem! 
E, mesmo para quem não tem empresa, 
a participação nas redes é essencial. 
Afinal, nós somos um “produto” que 
precisa ser “vendido”. Isto vale para 
autônomos, estudantes, trabalhadores 
em busca de emprego, etc. Logo, temos 
uma imagem a zelar nas redes também. 
Porém, como tudo o que é novo, exis-
tem dúvidas e exageros. Então, resolvi 
trazer dez dicas de “etiqueta” nas redes 
sociais (não preciso nem falar de erros 
de português – cuidado!).

1) Visualizou o story? Curta! 
É chato ver que a pessoa olha todos 
seus stories e não tem reação. Seria o 
equivalente a passar pela pessoa e não 
cumprimentar. Como o Padre Fábio de 
Melo diz: amigos verdadeiros são os 
que suportam a sua felicidade! Neste 
caso, pode que parecer que você fica 
stalkeando a pessoa e tem inveja. E até 
pode ser, somos humanos, mas a rede é 
SOCIAL então, disfarce e seja sociável; 

2) Foi marcado? Comente! É 
muita grosseria ficar em “silêncio”. 
Certamente você não gostaria que 
alguém te deixasse no “vácuo”. Ob-
viamente, sabemos que tem aquelas 
pessoas ultraocupadas, que não dão 
conta. Mas “se desceu pro play, é para 
brincar”, então que tal repensar seu 
comportamento? Por outro lado, não 
vale postar a foto que você ficou lindo 
(a) mas que a amiga (o) ficou de olho 
fechado ou fazendo bico.  

3) Responda a todos os comentá-
rios nos seus posts. E isto vale para 
aniversários também. Claro, tem aquela 
reposta genérica para todos os que 
lembraram da data. Mas se você não é 
o Cauã Reymond, que recebe milhares 
de comentários, tire um tempinho para 
valorizar cada pessoa que te felicitou, é 
muito mais bacana. Também, se policie 
para ver se não está curtindo apenas 
a foto de quando alguém do casal está 
sozinho. A outra parte da dupla pode 
perceber o comportamento e criar uma 
crise conjugal; 

News@TI
Panamericana Escola de Arte e Design abre 
inscrições para cursos livres e de formação

@A Panamericana Escola de Arte e Design acaba de abrir inscrições 
para seus cursos de formação, especialização e curta duração. 

Todas as modalidades possuem isenção de matrícula até o dia 29 de 
janeiro e serão ministradas em modelo híbrido (presencial + online), 
com exceção do curso de Design de Interiores, que ainda aguarda 
determinação do Ministério da Saúde sobre a possibilidade de aulas 
presenciais. Entre os cursos de formação, que variam de 1 a 3 anos de 
duração, estão Artes Plásticas, Criação e Direção de Arte para Publi-
cidade, Design de Animação e Games, Design de Interiores, Design de 
Moda, Design Gráfico e Fotografia. Para especialização (84 horas de 
duração), a escola oferece os cursos de Acompanhamento de Obras e 
Consultoria de Imagem Pessoal e Corporativa e Design do Mobiliário 
(https://www.escola-panamericana.com.br/).

USP desenvolve teste rápido de Covid-19 
para viabilizar aplicação em massa

@Pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da 
USP desenvolveram um teste rápido para Covid-19 com custo 

aproximado de R$ 30. Até cinco vezes mais barato que os testes 
convencionais encontrados nas farmácias, que hoje são vendidos por 
cerca de R$ 140, o dispositivo foi criado para facilitar a testagem em 

massa no Brasil. A tecnologia também será capaz de revelar se a pessoa 
que tomou uma determinada dose de vacina já produziu anticorpos. 
enominado “Teste Popular de Covid-19”, o dispositivo analisa uma 
gota de sangue retirada do paciente em busca de anticorpos que per-
mitam detectar a doença. A estratégia empregada para baratear sua 
produção foi otimizar a quantidade de insumos do material e utilizar 
nanopartículas para a localização dos anticorpos.

Senior Sistemas adquire nova empresa e 
expande para a América Latina

@A Senior Sistemas, uma das maiores empresas brasileiras de 
tecnologia para gestão, começa 2021 com a aquisição da Nova-

soft, grande player do mercado de tecnologia na Colômbia, com forte 
atuação em solução ERP e Gestão de Pessoas. A partir deste movi-
mento, a Senior Sistemas - que hoje possui mais de 12 mil clientes e 
faturamento que deve superar R$ 500 milhões em 2021 – inicia sua 
atuação no mercado internacional com a estratégia de diversificar 
receita e expandir mercado em um país que possui a terceira maior 
economia da América Latina.  A empresa também está atenta ao be-
nefício territorial, já que a presença da marca na Colômbia viabiliza 
novas oportunidades de negócios na região Andina (https://www.senior.
com.br/senior-e-novasoft/?utm_source=lp%20col%C3%B4mbia&utm_
medium=referral&utm_campaign=lp%20col%C3%B4mbia).

ricardosouza@netjen.com.br

Atos abre vagas para profissionais de TI
A Atos, líder global em transformação digital, abre vagas para 

profissionais de TI em Santa Maria (RS). Os contratados formarão 
um time para o novo centro tecnológico de desenvolvimento e 
capacitação, criado pela empresa em parceria com a Universidade 
Franciscana – UFN. As inscrições vão até o início de fevereiro. 
Entre as vagas disponíveis, há destaque para posições de Analista 
Desenvolvedor Java e é interessante que o profissional possua 
vivência anterior com desenvolvimento em Java/J2EE e conec-
tividade de banco de dados em Java (https://www.vagas.com.br/
vagas/v2139310/analista-desenvolvedor-java).



Prévia da inflação oficial 
fica em 0,78% em janeiro

www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021Economia 3

de incentivar a participação da sociedade para subsidiar uma futura e 
eventual contratação de solução tecnológica. A tecnologia demandada 
deverá ser capaz de identificar o cenário atual e as tendências futuras do 
mercado de trabalho em todo o estado. O objetivo é que a solução possa 
ajudar na identificação e definição de melhores cursos e capacitações 
profissionalizantes a serem ofertados no território paulista, por meio de 
um radar de oportunidades que apresente as tendências de empregos, 
no curto e médio prazo, e no nível regional ou municipal. Interessados 
em responder a esta consulta, devem acessar (https://ideiagov.sp.gov.
br/causas/futuro-do-trabalho) e responder ao formulário. 

E - Contabilidade para Empresários
A tomada de decisão em tempo de crise dentro de uma empresa se 
faz mais assertiva quando aplicados princípios da contabilidade e fi-
nanças, a partir de pessoas qualificadas. Na expectativa de capacitar 
empreendedores, diretores, gestores, administradores e comunidade 
com interesse em desenvolver empreendimentos, a ABIMAQ preparou 
curso ‘Contabilidade e Finanças para Empresários – Prática em Ges-
tão de Negócios’. O treinamento abordará tópicos como conceitos de 
contabilidade, despesa e receita, entendendo o balanço patrimonial, 
as informações contábeis com visão gerencial, conceito de finanças, 
administração de estoques, contas a receber e a pagar, fluxo de caixa 
projetado, dicas para redução dos custos, margem de segurança, entre 
outros. Será online, na próxima quinta-feira (28), das 9h às 16h30. 
Inscrições: (http://bit.ly/curs-contabilidade-para-empresarios).

F - Programa de Voluntariado 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Voluntários da Fundação 
Estudar. Mais que uma oportunidade de incrementar o currículo, o partici-
pante terá a oportunidade de trabalhar em equipe, se conectar com pessoas 
do Brasil inteiro e receber um treinamento de excelência para acelerar o 
seu crescimento, tudo virtualmente durante três meses. Os voluntários de 
vendas estão espalhados em todas as regiões do país e é com o apoio deles 
que a organização sem fins lucrativos consegue levar desenvolvimento para 
o Brasil inteiro. Através do programa, os voluntários são responsáveis por 
estimular que jovens desenvolvam as suas competências socioemocionais. 
E hoje os voluntários conseguem fazer essas ações independente da cida-
de que moram, pois tudo é feito de forma online. Interessados podem se 
candidatar no site: (https://www.napratica.org.br/materiais-educativos/).

G - Categoria de Cereais
A Kellogg consolida seu plano de crescimento no Brasil. Quatro anos 
depois de investir US$ 100 milhões na expansão de sua fábrica em São 

A - Tutores Presenciais
A Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) publicou edital voltado à seleção de 
tutores presenciais para atuarem no curso Licenciatura em Pedagogia 
na modalidade a distância. As inscrições, gratuitas, acontecem até 13 de 
fevereiro e serão totalmente online. Podem se candidatar licenciados em 
Pedagogia com experiência de, no mínimo, um ano no magistério Básico 
ou Superior. A seleção será composta por fase única de avaliação de 
documentação, conforme as instruções do edital, disponível no site da 
SEaD (www.sead.ufscar.br), onde constam as informações da seleção. 
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail (editais@sead.ufscar.br). 

B - Design e Comunicação
A École Intuit Lab (EIL), escola de origem francesa de Design, Artes e 
Comunicação Visual, inicia atividades no Brasil neste primeiro semestre, 
com o curso de extensão em Design e Comunicação. O programa de 
três semestres tem foco na compreensão de estratégias de branding, 
design, digital e comunicação, visando capacitar profissionais para uma 
carreira global. O programa foi criado para que os alunos desenvolvam 
novas habilidades, se conectem às tendências, desenvolvam repertório, 
alcancem crescimento pessoal e profissional, já que a demanda mundial 
é por profissionais com habilidades, pensamento crítico e original para 
compreender e solucionar problemas complexos em diferentes merca-
dos e culturas. Para além da técnica, precisam ter formação humana e 
empatia. Saiba mais em (https://ecole-intuit-lab.com.br/).

C - Gerenciamento de Produto 
A PM3, referência na educação em Gerenciamento de Produtos Digitais 
no Brasil, lançou o e-Book “20 perguntas e respostas em entrevistas 
para Product Managers” para ajudar os candidatos a ter uma ideia do 
que esperar em um processo seletivo para a área de Produto. Líderes da 
área que atuam em grandes empresas como Loft, iFood, Hotmart, Neon, 
Resultados Digitais, PicPay revelam as perguntas que sempre fazem em 
suas entrevistas e qual seria a resposta ideal para cada uma delas. Ter 
a oportunidade de saber como profissionais pensam e o que esperam 
dos candidatos pode ser considerada uma vantagem competitiva para 
quem está querendo mudar de emprego. Para acesso ao conteúdo entre 
no site (https://www.cursospm3.com.br/).

D - Futuro do Trabalho
O Governo do Estado de São Paulo está convidando todos os cidadãos 
e pessoas jurídicas a participar de uma Consulta Pública, com objetivo 

Lourenço do Oeste/SC, com a construção de duas novas unidades de 
produção, a companhia agora acelera seu crescimento. A aquisição da 
catarinense Parati, em 2016, fez com que a Kellogg ampliasse multi-
plamente o seu tamanho e a sua capacidade produtiva. Em 2016, a 
empresa contava com 500 colaboradores. Hoje emprega mais de 4.000 
pessoas. A expectativa é continuar crescendo, apesar da pandemia. 
A Kellogg cresceu dois dígitos em faturamento por ano entre 2016 
e 2018 e hoje, além de líder absoluta na categoria de cereais, ocupa 
posição de liderança também entre salgadinhos de batata. O snack 
Pringles é um dos trunfos para continuar crescendo. Saiba mais em: 
(www.kelloggs.com.br). 

H -  Consulado da Mulher 
Com o objetivo de auxiliar pequenas empreendedoras, o Instituto 
Consulado da Mulher, ação social da marca Consul, em parceria com 
o Itaú Mulher Empreendedora e a Ultragaz, abriu um novo modelo de 
curso a distância, desta vez por meio do WhatsApp. O projeto, chamado 
#EmpreendeNoZap, garante oportunidade de aprendizado e capacitação 
para empreendedoras das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O 
programa objetiva levar conhecimento às empreendedoras autônomas, 
por meio da educação em gestão, com mensagens instantâneas WhatsA-
pp, para aumentar a renda das participantes e empoderá-las para que 
possam gerar um crescimento sustentável de seus negócios. Inscrições 
e mais informações: (http://consuladodamulher.org.br).

I - Cápsula do Tempo
A prefeitura paulistana inaugurou um memorial em homenagem às 
vítimas do novo Coronavírus no Parque do Carmo, na zona leste. Foi 
instalada uma escultura, doada pelo Ministério Público, em parceria 
com o Projeto Hígia Mente Saudável. O monumento conta com uma 
cápsula do tempo, onde pessoas poderão deixar mensagens de con-
dolências e contar suas experiências de enfrentamento à Covid-19. As 
mensagens recebidas serão codificadas e transformadas em cápsulas, 
que serão depositadas na base da obra, contando a história daqueles 
que se foram e mensagens de condolências daqueles que perderam 
um ente querido. As cápsulas serão lacradas na base do monumento 
pelo período de 100 anos, para que se tenha uma memória da pan-
demia para as futuras gerações.

J - Lojas Próprias
O Grupo Orthopride Franchising, rede de franquias no segmento de 
estética e saúde, vai investir este ano cerca de R$ 20 milhões na abertura 
de até 20 próprias no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. A holding 
é dona das marcas Orthopride e BodyLaser, e acaba de lançar mais uma 
unidade de negócios, a Face2Face, com foco em serviços de harmoni-
zação facial. Apesar da pandemia e da revisão necessária nas projeções 
da empresa, os resultados no ano passado foram considerados muito 
bons, com a abertura de unidades franqueadas em um momento onde 
havia muita incerteza na abertura de novos negócios. O grupo fechou 
o ano de 2020 com 150 unidades franqueadas das marcas Orthopride; 
20 da BodyLaser e faturamento de R$ 250 milhões. Saiba mais (www.
orthopride.com.br).

Desindustrialização acelerada e 
a grave situação da engenharia

Após duas décadas 
recebendo subsídios 
fiscais da União, 
estados e municípios da 
ordem de R$ 20 bilhões, 
a Ford decidiu fechar 
suas fábricas no país

Débitos com o Fis-
co, contrapartidas e 
isenções à parte, o 

anúncio não apenas escan-
cara a falência do modelo de 
subsídios e benefícios tribu-
tários adotado pelo Brasil, 
mas também demonstra, 
em um cenário mais amplo, 
a gravidade de um quadro 
econômico que se mantém 
preocupantemente inalte-
rado nos últimos anos.

Estamos mergulhados em 
um acelerado processo de 
desindustrialização, com 
fuga de investimentos e 
queda acentuada no nível 
de emprego qualificado. 

Sem representatividade e 
apartada de qualquer movi-
mento em prol de um proje-
to nacional de reconstrução 
da indústria, a Engenharia 
sofre silenciosa os reflexos 
desse desmantelamento 
da cadeia produtiva, da 
qual as montadoras sempre 
foram protagonistas. Mais 
de 20% do PIB industrial 
brasileiro é representado 
pelo setor automotivo. O 
encerramento das três 
fábricas remanescentes da 
Ford  representa um duro 
golpe num mercado que já 
se encontrava combalido. 

Setores diretamente liga-
dos à produção automotiva, 
como o de autopeças, já 
estão à míngua e serão os 
primeiros a sentir o im-
pacto da decisão tomada 
pela matriz da companhia 
norte-americana, que, de 
imediato, anunciou a de-
missão de milhares de fun-
cionários, incluindo todos 
os 830 que trabalhavam na 
planta de Taubaté. Segundo 
a Anfavea, em junho de 2018 
o setor empregava mais 
de 112 mil pessoas. Com 
forte presença na indústria 
automotiva, os engenheiros 
mecânicos e metalúrgicos 
são os mais afetados quando 
uma indústria como a Ford 

decide fechar as portas. 
Estima-se que 10% dos 

profissionais registrados 
no sistema do Conselho 
Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia 
(Confea) pertençam a essa 
modalidade. Hoje, eles são o 
retrato de um país que, ao 
contrário do que acontece 
em nações desenvolvidas, 
conta cada vez menos com 
engenheiros em sua base de 
emprego formal. Nos Esta-
dos Unidos, por exemplo, 
um engenheiro é contra-
tado a cada 30 segundos, 
conforme pesquisa da Kelly 
Services, empresa global de 
recursos humanos. 

Engenheiros mecânicos 
e industriais estão entre os 
mais requisitados, ao lado 
do engenheiro de softwares. 
Estamos com níveis de em-
prego formal muito abaixo 
do esperado entre os profis-
sionais engenheiros – e essa 
não é uma realidade apenas 
na indústria automotiva. A 
solução passa pela revisão 
de critérios para a abertura 
de novas escolas e seus res-
pectivos currículos. A de-
bandada de investimentos 
e empregos para o Exterior 
só agrava essa situação. Não 
podemos assistir à derroca-
da da indústria nacional de 
camarote. É preciso reagir! 

Ao contrário do que dis-
se recentemente a auto-
ridade máxima do país, 
não estamos quebrados. O 
Brasil possui recursos que 
poderiam ser investidos 
em infraestrutura, como 
a poupança interna, hoje 
desafortunadamente des-
tinada para o pagamento 
da dívida pública, que se 
acumula ano após ano e hoje 
é mantida, inclusive, fora do 
teto de gastos do governo. 
Além disso, contamos com 
balança comercial positiva 
e reservas cambiais de US$ 
359 bilhões.

A crise é de gestão e de au-
sência de um projeto para o 
país ser grande novamente, 
com a participação efetiva 
da Engenharia.

(*) - É engenheiro, jornalista, 
advogado, pós em Ciência Política 

pela Fundação Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo, é presidente 

da Ferrofrente.

José Manoel Ferreira Gonçalves (*)

Com o resultado de janeiro, o IPCA-15 acumula taxa de 
inflação de 4,3% em 12 meses.

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15), que 
mede a prévia da inflação 
oficial do país, registrou 
taxa de 0,78% em janei-
ro. A inflação é inferior à 
observada em dezembro 
de 2020 (1,06%), mas 
superior à registrada em 
janeiro do ano passado 
(0,71%). Essa é a maior 
taxa para um mês de janei-
ro desde 2016 (0,92%). O 
dado foi divulgado ontem 
(26) pelo IBGE. 

Com o resultado de ja-
neiro, o IPCA-15 acumula 
taxa de inflação de 4,3% 
em 12 meses, acima dos 
4,23% registrados nos 
12 meses imediatamen-
te anteriores (janeiro 
a dezembro de 2020). 
O principal impacto na 
prévia da inflação veio 
do grupo alimentação e 
bebidas (1,53%), devido 
à alta de preços de itens 
consumidos em domicílio 

Confiança do 
consumidor cai 
pelo quarto mês 
consecutivo

O Índice de Confiança do 
Consumidor, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), caiu 
2,7 pontos de dezembro para 
janeiro. Essa foi a quarta queda 
consecutiva do indicador, que 
atingiu 75,8 pontos em uma 
escala de zero a 200 pontos, o 
menor patamar desde junho de 
2020 (71,1 pontos). O Índice 
de Situação Atual, que mede a 
confiança do consumidor bra-
sileiro em relação ao presente, 
caiu 1,6 ponto e chegou a 68,1, 
o menor nível desde maio de 
2020 (65 pontos). Já o Índice 
de Expectativas recuou 3,5 
pontos e passou para 82,1.

“O recrudescimento da 
pandemia e a necessidade de 
adoção de medidas mais res-
tritivas por algumas cidades 
geram grande preocupação 
com os rumos da situação eco-
nômica do país e das famílias. 
Sem o suporte dos benefícios 
emergenciais, as famílias con-
tinuam postergando consumo 
e dependendo da recupera-
ção do mercado de trabalho, 
que tende a ser lenta diante 
do cenário atual”, explica a 
pesquisadora da FGV, Viviane 
Seda Bittencourt (ABr).

Simples Nacional das micro e pequenas empresas que faturam 
até R$ 4,8 milhões por ano.

Termina na próxima 
sexta-feira (29) o 
prazo para a regulari-

zação e inscrição no Simples 
Nacional das micro e peque-
nas empresas que faturam 
até R$ 4,8 milhões por ano. 
A solicitação é feita por meio 
do link: (http://www8.recei-
ta.fazenda.gov.br/

SimplesNacional/Servi-
cos/Grupo.aspx?grp=t&a-
rea=2). Com o pedido aceito, 
a adesão retroagirá ao dia 1º 
de janeiro.

O Simples Nacional é regi-
me tributário diferenciado, 
que reúne em um único 
documento de arrecadação 
os principais tributos fede-
rais, estaduais, municipais 
e previdenciários devidos 
pelas micro e pequenas em-
presas. O recolhimento, feito 
por esse documento único, 
deve ser pago até o dia 20 
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Micro e pequenas empresas têm até 
sexta-feira para aderir ao Simples

Termina na próxima sexta-feira (29) o prazo para a regularização e inscrição no Simples Nacional das 
micro e pequenas empresas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano

débitos tributários em 2020 
e as empresas optantes 
que estavam inadimplentes 
permaneceram no Simples 
em 2021.

No caso de empresas que 
ainda não eram optantes 
pelo Simples, no momento 
da opção, o sistema res-
ponde automaticamente 
se há pendências com os 
fiscos federal, estadual ou 
municipal. Para a regulari-
zação de pendências com a 
Receita não é necessário que 
o contribuinte se dirija a uma 
de suas unidades, bastando 
seguir as orientações para 
regularização de pendências 
em: (ttps://www.gov.br/re-
ceitafederal/pt-br/). Para a 
regularização de pendências 
com os estados e municípios, 
o contribuinte deve procurar 
a Administração Tributária 
responsável (ABr).

do mês seguinte àquele em 
que houver sido auferida a 
receita bruta.

Também poderão aderir 
ao Simples as empresas 
que estavam no Lucro 
Presumido ou Lucro Real e 
tiveram queda significativa 

no faturamento em 2020, 
por causa da pandemia. 
Essas empresas deverão 
cumprir o mesmo prazo. 
Em outra novidade, que 
vale excepcionalmente 
agora, o governo federal 
não excluiu empresas com 

como as frutas (5,68%).
Já a energia elétrica, 

com alta de 3,14%, foi o 
item individual que mais 
impactou a prévia da infla-
ção de janeiro. O grupo de 
despesas de habitação, que 
inclui gastos com energia, 
teve taxa de 1,44% no mês, 
também impactado pela 
alta de 2,42% do gás de 
botijão. 

Outros grupos de des-
pesas com inflação foram 
vestuário (0,85%), artigos 
de residência (0,81%), 
saúde e cuidados pessoais 
(0,66%), despesas pes-
soais (0,40%), transpor-
tes (0,14%) e educação 
(0,11%). Comunicação 
foi o único grupo com de-
flação (queda de preços): 
-0,01% (ABr).
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Bons líderes 
usam óculos

Ah, meu caro 
Saramago, talvez 
você soubesse o que 
aconteceria 
à humanidade 
quando escreveu 
seu ‘Ensaio Sobre a 
Cegueira’

Talvez o tenha feito 
com ares de premo-
nição. Esperamos, 

respeitosamente, que não! 
Mas andamos todos mío-
pes. Agora, mais do que 
nunca, precisamos de 
guias que nos conduzam 
com grandeza pela aridez 
dos dias. Uma pergunta 
comum entre profissionais 
em ascensão de carreira é: 
serei um bom líder? Per-
gunta essa que permanece 
incandescente ao longo da 
vida dos que ousam fazê-la. 
Nem sempre é fácil encarar 
a resposta.

A pandemia expôs fra-
gilidades. Fez com que 
gestores despreparados, 
até então pouco notados, 
despontassem em sua 
incapacidade. Ao mesmo 
tempo, os bons chefes se 
tornaram absolutamente 
indispensáveis. Talvez o 
que separe os dois seja 
nada além de algo simples 
e fundamental para as 
organizações: humanida-
de. Ingrediente que não 
se encontra nos livros, 
nos títulos conquistados, 
tampouco nos cursos que 
tenham sido feitos. A hu-
manidade é rara.

Quando as coisas ficam 
obscuras e ninguém con-
segue enxergar além, há 
aqueles que fecham os 
olhos, calçam as sandálias 
de Pilatos e preferem não 
ver o tamanho do caos. 
Mas não é para isso que 
os líderes foram feitos, 

não! Os bons gestores, 
essenciais no mercado, 
colocam óculos! E, mesmo 
que a vista embace pela 
névoa da incerteza, usam 
as lentes de aumento que 
carregam no bolso da vida, 
para ver melhor. 

É possível que, ainda 
assim, não consigam re-
solver o problema, muitas 
vezes maior do que eles 
próprios. Mas, com óculos, 
enxergam. E enxergando, 
guiam.

Um artigo recentemente 
publicado na Harvard Bu-
siness Review constatou 
que as gestoras mulheres 
se saíram melhor durante 
a pandemia do que os 
homens. Talvez porque 
as mulheres estejam mais 
acostumadas a buscar seus 
óculos no fundo da alma, 
talvez porque tenham me-
nos medo de pedir ajuda 
quando não enxergam 
bem. 

Ser humano nas relações 
de trabalho, especial-
mente em momentos de 
crise, é abraçar a própria 
vulnerabilidade. E remar 
com ela. Tem sido cada 
vez mais difícil olhar nos 
olhos quando a presença 
física falta. Mas aquele que 
consegue fazê-lo através 
da tela do computador, 
muitas vezes, salva: a si 
mesmo e aos outros.

Bertolt Brecht escreveu: 
“Há aqueles que lutam um 
dia e são bons, há outros 
que lutam um ano e são me-
lhores, há os que lutam por 
muitos anos e são muito 
bons. Mas há os que lutam 
por toda a vida, estes são 
os imprescindíveis”.

Usem seus óculos, líde-
res!

 
(*) - Jornalista e escritora, é 

palestrante, consultora de escrita 
criativa e gerencia o perfil no 

Instagram @palavrasquedancam 
(www.palavrasquedancam.com.br).

Juliana Valentim (*)

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 27 de janeiro de 20214

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: MARCO ANTONIO BENISSI, de nacionalidade brasileira, profissão ótico, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/05/1956), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Annibal Benissi e de Yole Raphaela 
Toselli Benissi. A pretendente: MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (11/06/1962), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Julio dos Santos e de Ascensão Marques.

O pretendente: CRISTIAN SANTOS PAIXÃO, de nacionalidade brasileira, profissão 
programador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/10/1994), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Roberto Paixão e 
de Celia Regina Santos. A pretendente: STHEFANY TUZI, de nacionalidade brasileira, 
profissão técnica de enfermagem, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(06/06/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Emerson 
Pier Tuzi e de Erika Yoshizato Soares Tuzi.

O pretendente: LEANDRO BORGES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/12/1993), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Vagner Antonio Lopes de 
Oliveira e de Elenice Borges de Oliveira. A pretendente: VERÔNICA LOPES TRAZZI, de 
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar contábil, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (14/05/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Roberto da Silva Trazzi e de Vanessa Lopes Trazzi.

O pretendente: FELIPE ROCHA SANT'ANNA, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/05/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cecilio Fernandes 
Sant'Anna e de Vilma Gomes Rocha. A pretendente: SARA CARIELLO PAGANINI, 
de nacionalidade brasileiia, profissão representante de serviços ao cliente, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (19/12/1989), residente e domici-
liada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Vanderlei Paganini e de Maria Helena 
Cariello Paganini.

O pretendente: ARMINDO MONTEIRO DA SILVA LUCATO, de nacionalidade bra-
sileira, profissão médico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(11/07/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Arnaldo Lucatto e de Maria Marcia Monteiro da Silva Lucato. A pretendente: MAG-
DA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista financeiro, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/09/1978), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Vieira da Silva e de 
Margarida Maria da Silva.

O pretendente: LUÍS FERNANDO SENA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, 
profissão ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em Rio Pardo de Minas - MG, 
no dia (24/09/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de José Rei de França e de Neide Sena Pereira França. A pretendente: JULIANE 
BARBOSA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão manicure e pedicure, 
estado civil solteira, nascida em Felisburgo - MG, no dia (17/08/1986), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto de Oliveira e 
de Nelci Barbosa Oliveira.

O pretendente: LUCAS SANTOS SORRILLO, de nacionalidade brasileira, profissão 
gestor público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/11/1991) 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Daniel Garcia Sorrillo e 
de Maria Nazare dos Santos Sorrillo. A pretendente: MARINA PEREIRA DE ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (18/10/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Darci de Oliveira Araujo e de Ana Lucia Pereira de Araujo.

O pretendente: NELSON SILVA NARDES, de nacionalidade brasileira, profissão autô-
nomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/06/1992), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Nelson de Oliveira Nardes e de Maria 
Genilza da Silva Souto. A pretendente: GABRIELE JAQUIEL RAMOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão assessora de imprensa, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (21/06/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Ailton Santini Ramos e de Marly Jaquiel Ramos.

O pretendente: KAUE MARTIN OSORIO CRISCUOLO, de nacionalidade brasileira, 
profissão técnico de enfermagem, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(10/01/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Umberto Criscuolo e de Izilda Martin Osorio Criscuolo. A pretendente: ARIEL DE CAMPOS 
MIRON BARNEI, de nacionalidade brasileira, profissão biomédica, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (22/03/1993), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Vagner Miron Barnei e de Aurora de Campos Miron Barnei.

O pretendente: VICTOR HORGOS LARA, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de riscos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/06/1994), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Marcio Campos Lara e 
de Kelly Cristina Horgos Lara. A pretendente: BRUNA FARKAS FRANCESCHINI, de 
nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (27/03/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Edmar Osvaldo Franceschini e de Vera Lucia Farkas Franceschini.

O pretendente: HENRIQUE ALVES PATRIOTA, de nacionalidade brasileira, profissão 
comprador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/04/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Donizetti Bezerra Patriota 
e de Maria Elcy Alves Patriota. A pretendente: ÉRIKA ANTUNES CAVALCANTI, de 
nacionalidade brasileira, profissão analista contábil, estado civil solteira, nascida em São 
Caetano do Sul - SP, no dia (12/02/1992), residente e domiciliada em Mauá - SP, filha de 
José Djailton Cavalcanti e de Angelica Antunes Nascimento Cavalcanti.
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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: ANDRÉ GONÇALVES BARGAS, profissão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 20/05/1982, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Clovis Gonçalves Bargas e 
de Angela Maria Pereira. A pretendente: DIANA VARGAS CARBAJAL, profissão: pro-
fessora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Arequipa, no Peru, data-nascimento: 
13/04/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Percy 
Antonio Vargas Delgado e de Edith Luz Emilia Carbajal de Vargas.

O pretendente: LEANDRO JORDANO, profissão: analista de suporte, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/02/1990, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alberto Jordano Filho e de Maria Rita Mer-
gulhão Jordano. A pretendente: SUZAN FERREIRA DIAS AMARAL, profissão: analista 
financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, 
data-nascimento: 21/11/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Wilson Dias Amaral e de Josilene Ferreira Dias Amaral.

O pretendente: BRUNO PETILLO DELLA VIOLLA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 10/09/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Carlos Della Violla 
e de Sonia Petillo Della Violla. A pretendente: MARCELA LOURENÇO DA SILVA, 
profissão: coordenadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, 
data-nascimento: 15/04/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Agenor Lourenço da Silva e de Maria Jose da Silva.

O pretendente: UELERSON DE JESUS NEVES, profissão: balconista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em Quijingue, BA, data-nascimento: 14/01/2003, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Givaldo Freitas Neves e de Eliane Maria de 
Jesus. A pretendente: RAYANE LEITE DE OLIVEIRA, profissão: jovem aprendiz, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 16/12/2003, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Damião Santana 
de Oliveira e de Claudiana Pereira Leite.

O pretendente: GABRIEL RIPARI FERREIRA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nasci-
mento: 23/05/1998, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Clarimundo Souza Ferreira e de Rosana Ripari. A pretendente: ISABEL 
KANAMARO SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Suzano, SP, data-nascimento: 01/05/1999, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Devanil Macedo e Silva e de Silvana Kana-
maro e Silva.

O pretendente: JESSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-nascimento: 05/09/1985, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Batista de 
Oliveira e de Olindina Maria da Conceição Oliveira. A pretendente: SUÉLLEN CRISTI-
NA DAS NEVES, profissão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 15/04/1986, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Edson Mota das Neves e 
de Lucia Cristina das Neves.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE FORTES, profissão: engenheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Uberaba, MG, data-nascimento: 05/01/1961, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Olavo Fortes e de Juraci Can-
dida Fortes. A pretendente: LUCIANE CHIODI NOGUEIRA, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 18/11/1969, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Frank Mendes 
Nogueira e de Elzita Chiodi Nogueira.

O pretendente: KENNEDY MARQUES DE ALMEIDA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/01/1999, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Elizeu Ferreira de 
Almeida e de Monica de Jesus Marques de Almeida. A pretendente: GRASIELE PAOLA 
ESTÉCIO DA SILVA, profissão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 04/01/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Elias Alves da Silva e de Clarice Estécio.

O pretendente: JEFFERSON PACHECO AGOSTINHO, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/08/1987, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edmundo Martins 
Agostinho e de Marlene Pacheco Agostinho. A pretendente: MARLA KARINA DA SILVA, 
profissão: supervisora de facility, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiran-
ga,SP, data-nascimento: 13/09/1979, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Roberto da Silva e de Olga Maria Pinto da Silva.

O pretendente: JOSÉ CALDAS DA SILVA FERNANDES, profissão: técnico de leitura e 
entrega, estado civil: solteiro, naturalidade: em Lavras, MG, data-nascimento: 27/07/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ailton José Fernandes 
e de Luciene Aparecida da Silva Fernandes. A pretendente: LINA CLARA SANTOS, pro-
fissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, 
SP, data-nascimento: 10/03/1994, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Simone Aparecida Santos.

Na época, falava-se 
apenas sobre comi-
das híbridas, com 

combinações inusitadas de 
sabores. 

Com o passar dos anos, 
o estilo híbrido cresceu e 
ganhou anda mais destaque, 
chegando a fazer parte até 
mesmo do conceito estrutu-
ral de bares e restaurantes, 
que oferecem atendimento 
misto entre área interna e 
espaço externo, ao ar livre. 

“Além de atrair públicos 
distintos, essa mescla de 
ambientes abre um leque 
de oportunidades e expe-
riências ao consumidor”, 
comenta José Araújo Netto, 
fundador das redes Porks – 
Porco & Chope e Mr Hoppy, 
que juntas contam com qua-
se cem unidades no Brasil, 
além do Bar Quermesse e 
do O Bar do Açougueiro, 
que funcionam na cidade de 
Curitiba. 

Em comum, todas as ca-
sas contam com ambientes 

Tendência de entretenimento 
para o pós-pandemia

Bar híbrido

Você sabe o que caracteriza um serviço híbrido? Uma pesquisa realizada pela consultoria francesa Food 
Service Vision, em 2016, já apresentava esse conceito como a grande tendência para os próximos anos

a cara do Brasil, podendo ser 
utilizado em qualquer região, 
em todas as estações do 
ano”, destaca o especialista. 
O modelo, que já funciona 
bem no exterior, visto o 
sucesso dos pubs europeus, 
que costumam ocupar áreas 
externas que fazem muito 
sucesso durante o verão, 
tende a ganhar ainda mais 
espaço neste momento pós
-pandemia, de retomada gra-
dual das confraternizações. 

“Ambientes pequenos e 
fechados, antes vistos como 
acolhedores, passaram a ser 
encarados como lugares de 
risco. Agora, mais do que 
nunca, as pessoas estão 
optando por bares que ofe-
reçam atendimento em área 
externa, seja um garden ou 
a própria calçada em frente 
ao estabelecimento. Essa é 
uma tendência que veio para 
ficar e os empreendimentos 
gastronômicos precisam 
estar preparados”, completa 
José Araújo Netto. 

externos e internos. “Acima 
de qualquer produto, o bar 
é um ambiente social. Esse 
novo formato chegou para 
intensificar essa questão, com 
mesas altas que facilitam a cir-
culação, propiciam a paquera 
e, de quebra, ainda contam 
com música ao vivo”, aponta. 

Com um ambiente mais 
despojado e sem a presença 
de famílias com crianças 

pequenas, que geralmente 
precisam de espaços reser-
vados e com mesas baixas, 
a tendência é que os jovens 
se sintam mais à vontade 
nesse novo estilo de bar. “É 
um ambiente que combina 
com diversas situações do 
dia a dia, seja um jantar, um 
happy hour ou, até mesmo, 
um primeiro encontro. 

E o melhor, o conceito tem 

Essa mescla de ambientes abre um leque de oportunidades e 
experiências ao consumidor.
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Carlos Wizard (*)

O segredo da prosperidade está em 
poupar na origem. Mas qual percentual da 
renda ou faturamento deve ser poupado? 
Para mim, mais importante do que indicar 
um percentual específico, é a disciplina de 
manter essa prática ao longo dos anos. Por 
isso, compartilho agora como apliquei esse 
conceito em meus empreendimentos. Com 
a decisão de poupar na origem, chamei meu 
então diretor financeiro e orientei: 

“Baroni, quero que você abra uma nova 
conta bancária. Diariamente, ao contabili-
zar nosso faturamento, receita, renda, ou 
seja, todo o dinheiro que entrar na empre-
sa, você vai separar 10% e depositar nessa 
nova conta”. A reação dele foi imediata: 

“O que você vai fazer com esse dinheiro? 
Vai comprar um carro novo? Vai comprar 
uma casa? Vai fazer uma reforma na em-

presa?”. Minha resposta também foi direta: 
“Não sei o que vou fazer com o dinheiro. 
Apenas preciso que você separe 10% do 
faturamento e coloque nessa conta”. 

Ele não entendeu muito bem, ficou um 
pouco surpreso, porém, fiel como sempre, 
passou a assim fazer. Depois de alguns meses 
o chamei novamente  e lhe disse: “Baroni, 
estamos ganhando escala, aumentando o 
faturamento da empresa e melhorando a 
qualidade de compras. Isto é, nossa mar-
gem de lucro aumentou. A partir de agora, 
você vai separar 15% do faturamento da 
empresa e depositar nessa conta formadora 
do patrimônio futuro”. Surpreso mais uma 
vez, ele apenas concordou. 

Alguns anos depois, determinei que o per-
centual seria de 20%, um tempo depois de 
25% e finalmente, de 30% do faturamento da 
empresa. Foi com esse recurso acumulado 
que conseguimos fazer diversas aquisições. 

Ao todo, compramos dez empresas con-
correntes sem precisar bater na porta de 
bancos pedindo dinheiro emprestado. Foi 
graças a esse modelo de gestão financeira 
que um dia fui surpreendido ao receber, na 
sede da empresa, um grupo de investidores 
britânicos trazendo uma proposta bilionária 
para adquirir meu negócio. 

Graças a esse modelo de gestão, sai de 
uma conta com saldo de três mil reais para 
ter minha condição financeira publicada 
pela revista Forbes. Não fosse pelo concei-
to de poupar na origem, nada disso teria 
acontecido. Agora é sua vez de responder à 
pergunta: Quanto devo poupar? Essa é uma 
decisão pessoal. Ninguém pode fazer isso 
por você.  Mas lembre-se: poupar na origem 
é uma escolha entre buscar a prosperidade 
ou perpetuar sua condição financeira atual. 

(*) - É empreendedor social, professor, escritor e 
fundador do projeto social Brasil do Bem.

Escolha poupar na origem
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A importância de 
escolher os parceiros 

certos na hora de 
mudar de rota

Muitas vezes nos 
deparamos com 
situações que nos 
fazem abrir novas 
frentes de negócios 
ou mudar totalmente 
a direção e o formato

E como fazer isto, não 
tendo muito conhe-
cimento da área? 

Existem duas formas de 
condução, selecionando 
pessoas/empresários que 
atuam no setor ou na área 
desejada. Ou contratar 
empresas especializadas 
em gestão de negócios 
para conduzir sua empre-
sa no formato escolhido. 
Farei algumas observa-
ções que valem muito 
a pena refletir em sua 
tomada de decisão.

Sócios ou parceiros: 
esta é uma decisão muito 
delicada, pois envolve a 
questão humana no rela-
cionamento. Já é muito 
difícil manter uma parce-
ria ou sociedade quando 
se conhece muito bem a 
pessoa, imagine quando 
não se tem relacionamen-
to ou intimidade com o 
empresário e trazer para 
dentro de seu negócio uma 
proposta totalmente ino-
vadora e desconhecida a 
você em todos os aspectos. 

Quando temos a opor-
tunidade de abrir um 
novo negócio e para isto 
precisamos fazer parceria 
com alguém que já domina 
o mercado ou o negócio 
em si, fica muito sensível 
a questão do ponto de 
vista dos interesses, pois, 
o parceiro estará sempre 
um passo à frente nos 
negócios e nas tratativas 
comerciais por já dominar 
o setor.  Seja no formato 
de sociedade, parceria ou 
contratação na prestação 
de serviços estes detalhes 
ficam evidentes.

Com o passar do tempo, 
você consegue entender o 
negócio e passa a ter uma 
visão clara das necessida-
des da empresa, podendo 
ocorrer um conflito de 
interesses na expansão 
do negócio, pois há a 
possibilidade de ter visões 
diferentes sobre o mesmo 
assunto, fazendo com que 
haja uma disputa de ego 
sobre os conhecimentos 
de ambos. Poucos são os 
casos em que a parceria se 
mantém sólida e crescen-
te, mantendo o equilíbrio 
entre as partes, focando 
somente o negócio, afinal, 
a empresa é a “pessoa” 
mais importante nesta 
relação comercial.

Por esse motivo é im-
portante fazer um pla-
nejamento real e ter um 
apoio jurídico muito forte 
e competente para agir de 
forma imparcial na defesa 
dos interesses da empresa 
e não dos envolvidos. A 
empresa tem um papel de 
crescimento no mercado 
e ter alguém que defenda 

seus interesses é funda-
mental, neste caso um 
bom jurídico atende bem 
estas necessidades.

Empresa de gestão de 
negócios: quando se con-
trata uma empresa es-
pecializada em gestão 
de negócios, todos os 
detalhes são levados em 
consideração, desde o 
perfil do proprietário até 
o crescimento da empresa 
dentro do interesse do em-
presário, quanto ele quer 
crescer e quais as regiões 
que terá abrangência. É 
feito um planejamento e a 
empresa contratada passa 
a fazer a gestão do novo 
negócio, permitindo que 
se tenha um olhar profis-
sional e imparcial dentro 
do negócio focando ape-
nas em seu crescimento de 
forma sólida e consistente.

Todas as etapas são 
acompanhadas pelo pro-
prietário, permitindo que 
ele acompanhe todos os 
processos, participando 
de todas as tomadas de 
decisão baseadas em si-
tuações reais de mercado, 
apresentando todas as 
opções dentro de um pa-
râmetro de progressão de 
risco e sucesso. Permitin-
do que o proprietário tome 
decisões com o menor 
impacto possível dentro 
das variáveis.

Desde o detalhe da cria-
ção da marca e sua forma 
e força dentro do mercado 
de atuação, criando cam-
panhas e oportunidades 
até a apresentação de 
resultados planejados 
com relatórios e acompa-
nhamentos em situação 
real através de softwares 
de acompanhamento de 
vendas e estoque, todos 
os detalhes que compõe 
a administração de sua 
empresa é oferecido por 
uma empresa de gestão 
séria e competente.

Isto permite que o em-
presário tenha ciência 
total de cada detalhe de 
seu negócio sem o risco de 
conflitos entre as relações 
pessoais/empresariais. Im-
pedindo que as emoções 
participem das tomadas 
de decisões e foque so-
mente no negócio e seu 
crescimento. Com o passar 
do tempo a junção entre 
proprietário e empresa 
gestora se torna uma só, 
abrindo novas frentes para 
outros negócios através de 
oportunidades que surgem 
no decorrer dos trabalhos.  

Estes são alguns dos 
pontos importantes na to-
mada de decisão ao mudar 
de rota em seu negócio. 
Vale a pena consultar um 
especialista e tirar as dúvi-
das e tomar a decisão que 
mais lhe favoreça. Pense 
no que é melhor para seu 
perfil e invista em sua 
nova rota!

(*) - É CEO da Montserrat Consultoria, 
empresa especializada em gestão e 

desenvolvimento de negócios (www.
montserratconsultoria.com.br).

Conceiyção Montserrat (*)
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8ª Vara Cível do Fórum de Guarulhos/SP. Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 
0024316-89.2020.8.26.0224O(A) MM. Juiz de Direito da 8ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de 
São Paulo, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Maurício Azevedo Santana e Márcia Aparecida Azevedo Santana que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por Cleber Dahir. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 52.080,78 (Até 10/2020), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade Guarulhos 

MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.
CNPJ/MF nº 26.173.513/0001-98

Demonstrações Contábeis
Balanço Patrimonial

Ativo            2020            2019
Ativo Circulante 3.135.338,88 3.051.644,60
Disponível 187.630,55 51.099,18
Caixa Geral 1.064,29 10.365,41
Caixa 1.064,29 10.365,41
Bancos 186.566,26 40.733,77
Banco Safra-Conta Corrente 2600 023826-1 - 40.733,77
Banco Safra-Conta Poupança 2600 023826-1 186.566,26 -
Realizável a Curto Prazo 2.947.708,33 3.000.545,42
Clientes 1.311.547,53 2.065.441,96
Duplicatas a Receber 1.311.547,53 2.065.441,96
Tributos a Recuperar 49.041,62 153.505,72
Tributos a Recuperar 1.185,74 -
INSS a Recuperar 4.076,26 4.076,26
PIS Pago em Duplicidade 30,80 30,80
COFINS Pago em Duplicidade 142,11 142,11
IRPJ Pago a Maior - 93.862,90
CSLL Paga a Maior 41.411,72 51.935,79
IRRF sobre Aplicação Financeira 2.194,99 3.457,86
Outros Créditos 1.587.119,18 781.597,74
Adiantamento a Fornecedores 1.586.591,33 781.597,74
Adiantamento de Férias 527,85 -

Total do Ativo 3.135.338,88 3.051.644,60

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Ano 2020

Passivo            2020            2019
Passivo Circulante 182.267,23 88.486,81
Exigivel a Curto Prazo 182.267,23 88.486,81
Contas a Pagar 33.341,45 3.514,94
Fornecedores 33.323,50 3.496,99
Tributos a Regularizar 17,95 17,95
Débitos com Pessoal 46.569,18 29.673,15
Salarios a Pagar 3.183,05 1.472,43
Ferias a Pagar - 1.387,52
INSS a Recolher 42.743,37 26.450,90
FGTS a Recolher 642,76 362,30
Tributos a Recolher 84.940,19 44.653,29
PIS a Recolher - Código 8109 270,49 43,70
COFINS a Recolher - Código 2172 1.248,51 201,70
IRPJ a Recolher - Código 2089 36.079,44 15.012,29
CSLL a Recolher - 2372 9.654,38 3.675,63
ISS a Recolher 37.614,22 25.719,97
IRRF a Recolher - Código 0561 73,15 -
Empréstimos e Créditos 17.416,41 10.645,43
Adiantamento de Clientes 17.416,41 10.645,43
Patrimônio Líquido 2.953.071,65 2.963.157,79
Contas de Capital e Reservas 2.953.071,65 2.963.157,79
Contas de Capital e Reservas 2.953.071,65 2.963.157,79
Capital Social 110.000,00 110.000,00
Reserva de Lucros 2.821.071,65 2.831.157,79
Reserva Legal 22.000,00 22.000,00
Total do Passivo 3.135.338,88 3.051.644,60

Descrição               2020               2019
Receitas  17.769.471,46  14.152.350,36
Receita de Servicos  18.833.567,73  14.999.841,43
Prestação de Serviços  18.833.567,73  14.999.841,43
(-) Impostos  (1.064.096,27)    (847.491,07)
(-) Pis sobre Faturamento (122.418,19) (97.498,97)
(-) Cofins sobre Faturamento (565.007,04) (449.995,23)
(-) Iss sobre Faturamento    (376.671,04)    (299.996,87)
Despesas  (2.116.645,43)  (1.983.721,80)
Despesas com Pessoal  (1.358.816,12)  (1.394.208,81)
Pro-Labore (1.053.913,00) (1.103.788,00)
Salários (38.823,20) (32.261,43)
13º Salário (3.380,00) -
Ferias (4.397,37) (1.524,75)
INSS (222.631,14) (229.812,29)
FGTS (3.634,21) (2.702,89)
Cesta Básica, Vale refeição (2.133,00) (902,90)
Despesas Assitência Médica (29.642,00) (23.216,55)
Despesas Vale Refeição          (262,20)                     -
Despesas Gerais    (174.057,70)    (151.192,75)
Assistência Contábil (27.468,00) (26.834,00)
Registro, Reconhecimento Firmas,
  Taxas Cartorarias (6,25) (227,08)
Fretes, Carretos, Moto Boy (2.886,01) (2.903,90)
Despesas Diversas (235,00) (6.589,21)
Jornais, Livros Revistas Técnica - (2.569,68)
Anuncios, Publicação, Assinatura Internet - (14.131,68)
Serviços Prestado por Terceiros
  - Pessoa Jurídica (130.624,10) (90.645,71)
Impostos, Taxas e Custas - (73,48)
Contribuição Sindical,
  Assistencial, Confederativa - (346,00)
Anuidade e Taxas (372,74) -
Despesa Renovação Cremesp (911,00) (885,00)
Seguros (2.164,67) -
Assessoria Jurídica - (4.733,17)
Taxa Administração        (9.389,93)        (1.253,84)
Impostos e Taxas    (594.282,83)    (445.120,18)
IRPJ Lucro Presumido (381.860,12) (281.352,40)
CSLL Lucro Presumido (212.252,87) (163.604,95)
T.F.E. Taxa de Fiscalização
  de Estabelecimento          (169,84)          (162,83)
Despesas Financeiras        (2.313,57)          (284,43)
Multas e Juros (2.265,57) (243,89)
Tarifas Bancarias (48,00) (39,00)
Descontos Concedidos                     -              (1,54)
Receitas Financeiras        12.824,79          7.084,37
Rendimentos sobre Aplicação em Poupança 571,13 -
Atualização Monetária - Selic 12.253,66 6.550,69
Rendimento sobre Aplicação Financeira                     -            533,68
= Lucro  15.652.826,03  12.168.628,56

Contas Patrimoniais x Contas Capital Reservas Reserva Lucros a Saldo
  Modificadoras Patrimônio Líquido          Social      de Lucros         Legal         Distribuir                Final
Saldo Inicial 110.000,00 2.831.157,79 22.000,00 - 2.963.157,79
Resultado Líquido do Exercício - - - 15.652.826,03 15.652.826,03
Reserva de Lucros - (10.086,14) - 10.086,14 -
Lucros Distribuídos no Exercício - - - (15.662.912,17) (15.662.912,17)
Total 110.000,00 2.821.071,65 22.000,00 - 2.953.071,65

Atividades Operacionais                2020                2019
Lucro Líquido do Exercício 15.652.826,03 12.168.628,56
Variação do Ativo Circulante
  (Exceto contas Caixa) 52.837,09 (1.442.072,50)
Duplicatas a Receber 753.894,43 (918.820,68)
ISS a Recuperar - 27.431,48
PIS pago em Duplicidade - (30,80)
COFINS pago em Duplicidade - (142,11)
Tributos a Recuperar (1.185,74) -
IRPJ a Pago a Maior 93.862,90 64.932,66
CSLL a Pago a Maior 10.524,07 (3.331,18)
IRRF sobre Aplicação financeira 1.262,87 (102,41)
Adiantamento a Fornecedores (804.993,59) (612.009,46)
Adiantamento de Ferias (527,85) -
Variação do Passivo Circulante
  (Exceto empréstimos) 87.009,44 (8.022,76)
Redução em Fornecedores 29.826,51 3.496,99
Tributos a Regularizar - 17,95
Salários a Pagar 1.710,62 (798,22)
Férias a Pagar (1.387,52) 1.387,52

Demonstração do Fluxo de Caixa
               2020                2019

INSS a Recolher 16.292,47 11.874,54
FGTS a Recolher 280,46 69,35
PIS a Recolher 226,79 6,85
COFINS a Recolher 1.046,81 31,77
IRPJ a Recolher 21.067,15 2.357,61
CSLL a Recolher 5.978,75 534,97
ISS a Recolher 11.894,25 (26.909,73)
ISS na Fonte a Recolher - (78,00)
IRRF a Recolher 73,15 (14,36)
Total Operacional 15.792.672,56 10.718.533,30
Atividades de Investimento
Total Atividades de Investimento - -
Atividades de Financiamento
Dividendos Pagos (15.662.912,17) (10.929.899,82)
Empréstimo de Curto Prazo 6.770,98 10.645,43
Total Atividades de Financiamento (15.656.141,19) (10.919.254,39)
Resultado do Perídodo 136.531,37 (200.721,09)
Saldo Anterior Disponibilidades Imediatas 51.099,18 251.820,27
Saldo Atual disponibilidades imediatas 187.630,55 51.099,18

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Contexto operacional: A Empresa Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgi-
cos S.A. é uma Sociedade Anônima brasileira, de capital fechado, com sede
no Estado de São Paulo na Alameda Santos, 1800, 8º andar, conjunto 8409,
Cerqueira Cesar. A empresa tem por objeto social explorar o desenvolvimen-
to e a prática de atividades voltadas diretamente à promoção da saúde,
consistente em procedimentos cirúrgicos, relativos à cirurgia geral e cirurgia
do aparelho digestivo e atendimento médico hospitalar, tanto ambulatorial,
quanto pronto atendimento, em pacientes internados ou externos, em clínica
médica em geral e/ou cirurgia do aparelho digestivo. 1. Base de preparação:
1.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada
pela Diretoria. 1.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demons-
trações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da
empresa. 1.3. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil 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 reais podem divergir
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas
no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios
futuros afetados. As principais premissas e estimativas significativas, que
afetam os valores contábeis de ativos e passivos, estão relacionados às
seguintes notas explicativas. 2. Principais políticas contábeis: As políticas
contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios
apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Instrumentos financei-
ros: (i) Ativos e passivos - Reconhecimento: A empresa reconhece os
recebíveis e caixa e equivalente de caixa inicialmente na data em que foram
originados. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a
Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção
de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente. Os ativos financeiros não derivativos da Companhia
abrangem caixa e equivalente de caixa, contas a receber de clientes e ou-
tros ativos. Capital social: a. Provisão: Uma provisão é reconhecida, em
função de um evento passado se a empresa tem uma obrigação legal ou
construtiva presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é
provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
b. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras
compreendem receitas de rendimentos obtidos sobre aplicações em fundo
de investimento. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do
método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem basicamente
as despesas bancárias e juros passivos. c. Imposto de renda e contribui-
ção social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente
são calculados pelo regime de lucro presumido considerando a presunção de
8% para a base de imposto de renda e 12% contribuição social. O imposto de
renda é cálculo à alíquota de 15% sobre a base presumida, acrescida do
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 250.000,00. A con-
tribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre a base presumida. Os
impostos correntes são reconhecidos no resultado a menos que estejam
relacionados à itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em
outros resultados abrangentes. d. Novas normas e interpretações ainda
não adotadas: IFRS 9 - Instrumentos Financeiros - A IFRS 9, publicada em
julho de 2014, substitui as orientações existentes na IAS 39 Financial
Instruments: Recognition and Measurement (Instrumentos Financeiros:

Reconhecimento e Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a
classificação e mensuração de instrumentos financeiros, incluindo um novo
modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao valor
recuperável de ativos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização
de hedge. A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimen-
to e de reconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é
efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019, com
adoção antecipada permitida. IFRS 15 - Receita de contratos com clientes -
A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita refletindo
a contraprestação que elas esperam receber em troca do controle desses
bens ou serviços. A nova norma vai substituir a maior parte da orientação
detalhada sobre o reconhecimento de receita que existe atualmente em IFRS
e U.S. GAAP quando a nova norma for adotada. A nova norma é aplicável a
partir de ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida
pela IFRS. A norma poderá ser adotada de forma retrospectiva, utilizando
uma abordagem de efeitos cumulativos. A Companhia está avaliando os efei-
tos que o IFRS 15 vai ter nas demonstrações financeiras e nas suas divul-
gações. A Companhia ainda não escolheu o método de transição para a nova
norma nem determinou os efeitos da nova norma nos relatórios financeiros
atuais. O CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modifica-
ções correlacionados às IFRSs novas e revisadas apresentadas anterior-
mente. Em decorrência do compromisso do CPC e da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM de manter atualizado o conjunto de normas emitido com
base nas atualizações feitas pelo “International Accounting Standards
Board. - IASB”, espera-se que esses pronunciamentos e modificações sejam
editados pelo CPC e aprovados pela CVM até a data de sua aplicação obri-
gatória. 3. Ativo Circulante: 3.1. INSS a Recuperar
Conta Corrente                                Histórico            Valor
1.1.2.08.00336 INSS a Recuperar 4.076,27
Assim, a sociedade aludida a fazer as compensações nos próximos trimes-
tres de 2021. 3.2. PIS pago em Duplicidade
Conta Corrente                                Histórico            Valor
1.1.2.08.00338 PIS Pago em Duplicidade 30,80
PIS pago em duplicidade na data 15.05.2019, será compensado no futuro
Conforme a Instrução Normativa RFB N° 1717.
3.3. COFINS pago em Duplicidade
Conta Corrente                                Histórico            Valor
1.1.2.08.00339 COFINS Pago em Duplicidade 142,11
COFINS pago em duplicidade na data 15.05.2019, será compensado no futu-
ro Conforme a Instrução Normativa RFB N° 1717. 3.4. CSLL pago a maior
Conta Corrente                                Histórico            Valor
1.1.2.08.0345 CSLL Pago a Maior 41.411,72
CSLL pago a maior devido a alteração da base de presunção da companhia
Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S/A em janeiro de 2018 de 32%
para 8% do IRPJ e 12% da CSLL, retroagindo ao último trimestre de 2017
(data de abertura da sociedade). O mesmo está sendo compensado a partir
do 3º Trimestre de 2018 embasado na resposta consulta Nº 13807.723985/
2017-68 da Receita Federal de 31/01/2018, (código de autenticidade
EP28.0618.15442.0IX0). 3.5. Adiantamento a Fornecedores
Conta Corrente                                Histórico            Valor
1.1.2.10.00370 Adiantamento a Fornecedores 1.586.591,33
Conta Corrente                                                   Histórico         Valor
09/11/2018 - G2 Serviços Administrativos - 169.340,00
10/01/2019 - G2 Serviços Administrativos - 116.167,95
23/01/2019 - G2 Serviços Administrativos - 33.642,96
18/04/2019 - Fashiup Serviços de Moda - 1.348,50

Giuliano Campolim Gagliotti - Sócio Administrador - CPF: 316.942.888-89

São Paulo, 31 de dezembro de 2020. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em
R$ 3.135.338,88 (três milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito Centavos)

Conta Corrente                                                   Histórico         Valor
13/05/2019 - G2 Serviços Administrativos - 117.566,05
25/07/2019 - G2 Serviços Administrativos - 88.353,47
06/08/2019 - SS Aprigio Empreendimento - 1.229,33
15/08/2019 - G2 Serviços Administrativos - 98.616,87
22/10/2019 - G2 Serviços Administrativos - 77.051,64
06/11/2019 - SS Aprigio Empreendimento - 1.229,33
12/11/2019 - G2 Serviços Administrativos - 77.051,64
14/01/2020 - Martiena Pim Sociedade Advogados - 4.760,00
14/01/2020 - Martiena Pim Sociedade Advogados - 18,15
16/01/2020 - G2 Serviços Administrativos - 45.000,00
16/01/2020 - G2 Serviços Administrativos - 15.000,00
27/01/2020 - G2 Serviços Administrativos - 15.000,00
06/02/2020 - Martiena Pim Sociedade Advogados - 1.689,74
12/02/2020 - G2 Serviços Administrativos - 52.000,00
13/03/2020 - Martiena Pim Sociedade Advogados - 455,74
06/04/2020 - SS Aprigio Empreendimento - 1.248,92
29/04/2020 - Martiena Pim Sociedade Advogados - 228,00
07/05/2020 - G2 Serviços Administrativos - 81.146,04
08/05/2020 - SS Aprigio Empreendimento - 1.278,30
01/06/2020 - Associação Comunitária Maria João de Deus - 700,00
02/06/2020 - G2 Serviços Administrativos - 81.146,04
04/06/2020 - Martiena Pim Sociedade Advogados - 1.158,22
26/06/2020 - Martiena Pim Sociedade Advogados - 5.000,00
01/07/2020 - Associação Comunitária Maria João de Deus - 500,00
10/07/2020 - Martiena Pim Sociedade Advogados - 5.595,24
23/07/2020 - Martiena Pim Sociedade Advogados - 10.000,00
04/08/2020 - G2 Serviços Administrativos - 78.000,00
04/08/2020 - Accelerare Desenvolvimento - 689,12
07/08/2020 - Associação Comunitária Maria João de Deus - 500,00
02/09/2020 - Accelerare Desenvolvimento - 689,12
04/09/2020 - Associação Comunitária Maria João de Deus - 500,00
14/09/2020 - Jornal Empresas e Negócios - 1.307,50
14/09/2020 - Jornal Empresas e Negócios - 619,20
15/09/2020 - G2 Serviços Administrativos - 77.112,50
17/09/2020 - Jornal Empresas e Negócios - 464,40
02/10/2020 - Accelerare Desenvolvimento - 689,12
07/10/2020 - Jornal Empresas e Negócios - 1.307,50
07/10/2020 - Associação Comunitária Maria João de Deus - 500,00
13/10/2020 - M e P Apoio Administrativo - 5.000,00
14/10/2020 - G2 Serviços Administrativos - 80.000,00
06/11/2020 - Accelerare Desenvolvimento - 689,12
09/11/2020 - SS Aprigio Empreendimento - 1.328,28
09/11/2020 - M e P Apoio Administrativo - 2.520,00
16/11/2020 - Associação Comunitária Maria João de Deus - 500,00
19/11/2020 - G2 Serviços Administrativos - 138.254,93
03/12/2020 - Rede Nacional - 132,60
03/12/2020 - Accelerare Desenvolvimento - 689,12
10/12/2020 - M e P Apoio Administrativo - 7.923,48
14/12/2020 - Associação Comunitária Maria João de Deus - 500,00
14/12/2020 - G2 Serviços Administrativos - 69.953,21
21/12/2020 - Gabriel Giurizatto Comércio de Joias - 13.200,00
Pagamentos à G2 Serviços Administrativos sem comprovante fiscal. Paga-
mentos à SS Aprigio Empreendimento sem comprovante fiscal. Pagamentos
à Fashiup Serviços de Moda sem comprovante fiscal. Pagamentos à
Martiena Pim Sociedade Advogados sem comprovante fiscal. Pagamentos à
Associação Comunitária Maria João de Deus sem comprovante fiscal. Paga-
mentos à Accelerare Desenvolvimento sem comprovante fiscal. Pagamentos
à Jornal Empresas e Negócios sem comprovante fiscal. Pagamentos à M e P
Apoio Administrativo sem comprovante fiscal. Pagamentos à Rede Nacional
sem comprovante fiscal. Pagamentos à Gabriel Giurizatto Comércio de Joias
sem comprovante fiscal.

Carina Costa Martins Gagliotti - Diretora - CPF: 219.512.048-75 José Barnabe Silveira - Contador - CT CRC: 1SP 167.249/O-2

Especialista em comunicação 
mostra como a imprensa se 
rende às boas histórias de todo 

o mundo e não apenas destacando os 
fatores daquele lugar em específico.

Cada mercado (e dentro de cada país, 
podem existir vários mercados), tem 
as suas especificidades em termos de 
temas e até formatos de mídia. 

Por exemplo, em Portugal, os textos 
dos profissionais de imprensa costu-
mam ser mais curtos e diretos do que 
aqueles que se vê no país ao lado, a 
Espanha. Logicamente os temas que 
interessam aos portugueses nos veí-
culos de comunicação podem não ser 
os mesmos que despertam a atenção 
de outros públicos, sejam eles espa-
nhóis, poloneses ou brasileiros, por 
exemplo. Mas o mundo está mudando, 
e a comunicação está ficando cada vez 
mais globalizada. 

Exemplo disso é destacado pelo 
partner da Guess What, empresa de 
comunicação portuguesa, Francisco 
Chaveiro Reis. “É verdade que há temas 
que despertam o interesse em todo o 
mundo, ou pelo menos, em casos espe-
cíficos, onde antes não havia a mesma 
atenção do público”. “Até há pouco 
tempo, os portugueses não tinham 
muito interesse pela Copa Libertadores 
da América e não assistiam aos jogos ou 
aos resumos. Mas quando Jorge Jesus 
foi para o Flamengo, a prova passou a 
ser seguida em Portugal, mesmo em 
horas em que devíamos estar a dormir. 

Este ano, temos o sucesso, até agora 
semelhante, de Abel Ferreira, no Pal-
meiras. Para o ano, mesmo que não 
tenha treinadores portugueses, a Copa 

É possível acompanhar 
todo o mundo na mídia em 

qualquer lugar
Nunca foi tão fácil se comunicar. Afinal, a internet possibilita que um comunicador possa estar em um 
país e publicar o seu trabalho em um local totalmente diferente

vai continuar a ser seguida por cá”, 
conta entusiasmado. No entanto, há 
temas que interessam ao mundo todo, 
independente de onde o jornalista está 
trabalhando. “O caso atual mais óbvio é 
o da pandemia. Todos queremos saber 
como é a situação no mundo. 

Desejamos também saber de histórias 
positivas e que nos tragam esperança e 
saber dos números e métodos utilizados 
em cada país. Claro que aqui vamos 
sempre olhar para o exemplo interna-
cional, como base para comparar com 
o nosso país”, detalha o jornalista por-
tuguês. Outro tema destacado diante 
desta globalização da comunicação é 
a presidência norte-americana. 

“Os EUA são vistos ainda como líde-
res do mundo livre e o seu presidente 
é qualificado como o homem mais 
poderoso do mundo. Mas, sabemos 

que o último presidente não foi con-
sensual e que a polarização do mundo 
faz com que Joe Biden também não o 
seja. Vêm aí muitos capítulos e todo 
o mundo quer assistir”, explica Fran-
cisco Reis. Outros tipos de notícias, 
não tão impactantes assim, ainda 
despertam o interesse do público, 
mesmo que sejam de localidades 
diferentes.

“Há sempre histórias que interessam 
ao mundo inteiro: o cachorro perdido 
que volta a casa muitos meses e quilô-
metros depois; a senhora que faz mais 
de 100 anos ou uma história de amor 
que parece saída de filme. No fundo, 
tudo o que é tragédia ou que nos faz 
sorrir ou rir, tem interesse global. Só 
queremos da comunicação, o mesmo 
que da vida: emoção”, completa o 
especialista. Fonte: MF Press Global.

Partner da Guess 
What, empresa 

de comunicação 
portuguesa, 

Francisco Chaveiro 
Reis.
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 27 de janeiro de 20216

Um ponto muito pouco pensado pelos empresários é a 
experiência que o consumidor experimenta ao entrar 
em um estabelecimento, o que envolve pontos impor-

tantes como ter uma boa organização de produtos, além de 
uma padronização para expor os itens no ponto de venda. Para 
o diretor de comunicação e operações da administradora de 
redes associativistas de farmácias Farmarcas, Ângelo Vieira, 
existem situações preocupantes. 

"Muitas vezes entro em estabelecimentos variados, muito 
bem localizados e com uma proposta teoricamente inte-
ressante, contudo, me espanto com uma realidade de total 
desorganização de produtos, comunicação falha e atendi-
mento inadequado. É importante ter em mente que isso 
impactará diretamente nos resultados de vendas", explica, 
acrescentando que uma boa exposição e organização de 
produtos em um estabelecimento, de forma ordenada e com 
fácil identificação das categorias, conquista os consumidores 
e ajuda na fidelização. 

"São muitos os detalhes que devem ser pontos de aten-
ção, é preciso conhecimento, que vai desde a disposição 
de produtos, até mesmo a legislação relacionada ao tipo de 
estabelecimento. Nas farmácias, por exemplo, existe uma 
série de limitações", alerta o diretor da Farmarcas. Veja 
algumas orientações de Ângelo Vieira sobre o tema, para as 
farmácias venderem mais: 

Posicionamento estratégico de produtos foco - os 
produtos que levam os consumidores ao estabelecimento 
devem geralmente ser expostos no final dos corredores e em 
locais distantes da entrada da loja. Isso estimula o cliente a 
circular e conhecer outros itens ofertados no caminho. 

Visibilidade às embalagens e preços - organize a 
exposição de produtos de forma padronizada, com o melhor 
lado da embalagem para frente, ou seja, voltado para a visão 
do cliente. Com os nomes e as marcas bem visíveis. Também 
é importante checar se os preços estão posicionados abaixo 
dos produtos corretos. 

O sucesso de uma empresa de varejo depende muito das vendas, e para que essas sejam adequadas, são vários cuidados que 
devem ser tomados pelos empresários. O problema é que em muitos casos os estabelecimentos acreditam que apenas bons 

preços, uma boa localização ou outro fator isolado são suficientes, deixando de lado pontos cruciais. 

Freepik

Produtos da mesma categoria sempre juntos - evite 
o vai-e-vem do consumidor, com os itens da mesma categoria 
separados em diferentes prateleiras. Coloque esses produtos 
juntos para que se possa optar pelo que melhor atende à 
necessidade naquele momento. 

Alto e baixo giro - expor os produtos de alto giro em 
uma altura abaixo do joelho do cliente ou atrás de balcões 
de vidro pode desestimular a compra pelo consumidor. Dar 
destaque para esses produtos é fundamental para o resultado 
das vendas. Evite reservar grandes espaços nas gôndolas para 
os produtos de baixo giro. 

Boa sinalização - se preocupe com a facilidade para o 
consumidor encontrar um produto, certifique-se que a si-
nalização está clara para facilitar a procura do produto na 
loja pelo cliente. E treine a equipe para sempre orientar de 
forma correta.

 
Quantidade insuficiente de itens - evite deixar apenas 

uma embalagem de cada produto exposto na gôndola. Isso dá 
a impressão que o produto está acabando ou saindo de linha. 
Manter o mobiliário da loja bem abastecido é fundamental . 

Promoções sem exageros - é sempre bom evitar o excesso 
de ilhas promocionais. Use a estratégia de forma objetiva. É 
imprescindível ter clareza na estratégia de PDV. Certamente 
é mais assertivo investir em uma ação bem desenhada do que 
fazer várias para tentar acertar o que pode dar certo. Isso 
gera certa confusão na cabeça do consumidor, que não sabe 
no que realmente deve prestar atenção . 

Precificação nas ofertas - as promoções e ofertas preci-
sam estar precificadas com todas as informações visíveis ao 
consumidor. 

Limpeza e higiene dos produtos - cuidar da limpeza das 
embalagens e mobiliário, assim como da frente da loja, balcões 
e do chão é fundamental para garantir um visual agradável 
no ponto de venda. 

Escolha dos produtos para ponta de gôndola e vitrines 
- as vitrines e pontas de gôndola são os locais mais atrativos 
para exposição de produtos. Uma dica é utilizar esse espaço 
para colocar lançamentos e ofertas sazonais relacionadas com 
as datas comemorativas. 

luminação adequada - instale luminárias de qualidade que 
valorizem a exposição dos produtos na prateleira e melhore 
a experiência de compra do consumidor. Se quiser chamar 
a atenção da população que circula pela calçada, uma loja 
escura certamente terá o efeito contrário. 

Treinamento da equipe - a capacitação de colaboradores 
é fundamental para manter a organização e abastecimento da 
loja. É papel da equipe arrumar as prateleiras e sempre repor 
os produtos quando necessário. Isso ajuda a evitar que o pro-
duto não esteja na prateleira quando o consumidor procurar. 

Treinamento da equipe deve proporcionar conheci-
mento e motivação - Muitos gestores se preocupam apenas 
com as estratégias de preços, mas uma equipe motivada e 
preparada também são fundamentais para garantir a prospe-
ridade do negócio.

Fonte: Assessoria de Imprensa Farmarcas.

Organização por demanda e tamanho de embalagem 
- agrupe as subcategorias e os sabores em ordem crescente 
de demanda, ou seja, coloque primeiro na visão do cliente os 
itens que vendem mais. Além disto, uma dica é posicionar as 
embalagens menores nas prateleiras que estão na altura do 
quadril e as maiores nos expositores mais baixos. 
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confiança, 
ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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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:

ANDRÉ REINDL, estado civil divorciado, profissão servidor público, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e setenta e seis 
(06/04/1976), residente e domiciliado Rua Facheiro Preto, 840, Vila Progresso, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Reindl e de Vera Lucia Laferreira Reindl. 
ÉRICA DE MELO ROCHA, estado civil solteira, profissão servidora pública, nascida 
em Bom Conselho, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/03.FLS.65-BOM CONSELHO/
PE), Bom Conselho, PE no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta e dois 
(19/08/1982), residente e domiciliada Rua Maracas, 180, Jardim Presidente Dutra, Gua-
rulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filha de Sebastião da Rocha Filho e de Maria José 
de Melo Rocha.

DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão motorista de aplicativo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/220.FLS.05 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (12/02/1995), residente e domiciliado 
Rua José Mozart de Araújo, 224, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ama-
ro Macedo de Oliveira e de Maria da Apresentação Macedo do Nascimento. LARISSA 
SILVA DIAS, estado civil solteira, profissão supervisora de operação, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/498.FLS.69-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e oito (18/09/1998), residente e 
domiciliada Rua José Mozart de Araújo, 224, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudio Xavier Dias e de Cristiane Cruz Silva Dias.

GABRIEL BATISTA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/327.FLS.31V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e oito (18/11/1998), residente e do-
miciliado Rua Forno D'Água, 30, B, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco Maciel de Araujo e de Jussema Batista da Silva de Brito. THAIS FREIRE DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/304.
FLS.21-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e 
noventa e oito (13/03/1998), residente e domiciliada Rua Lourenço Franco do Prado, 
267, bloco 07, apartamento 13, Jardim Nélia, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Assis 
Dias da Silva Neto e de Luiza Freire de Oliveira.

HIGOR JAKUBAVICIUS, estado civil solteiro, profissão técnico de enfermagem, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/213.FLS.153 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (01/10/1994), residente 
e domiciliado Rua Ana Maria Sirani, 40, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Denise Jakubavicius. LETICIA VERONICA 
DE LIMA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/238.FLS.257V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (08/12/1995), residente e domiciliada Rua Ana Maria 
Sirani, 40, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edilaine Fernanda de Lima.

MURILO SILVA COSTA, estado civil solteiro, profissão instrumentista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/61.FLS.276-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de março de mil novecentos e noventa e sete (26/03/1997), residente e domiciliado 
Rua Rafael Fernandes, 426, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fran-
cisco Florentino da Costa e de Cicera Cardoso Silva de Souza. FERNANDA ESTRELA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em Lauro de Freitas, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/54.FLS.223-LAURO DE FREITAS/BA), Lauro de Freitas, BA 
no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (04/12/1998), residente 
e domiciliada Rua Morubixaba, 712, bloco Goias, apartamento 31, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos de Souza e de Irani Souza Estrela.

ALAN DELON CAMILO CAVALCANTI, estado civil divorciado, profissão microempre-
sário, nascido em Itapevi, neste Estado, Itapevi, SP no dia seis de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e cinco (06/02/1975), residente e domiciliado Rua Caetano Lama, 92, 
bloco C, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Ivonete Camilo Cavalcanti. MAKOPE MIREILLE SUENGUE, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em Luanda - Angola, Luanda - Angola no dia onze 
de março de mil novecentos e oitenta e um (11/03/1981), residente e domiciliada Rua 
Juiz do Mato, 104, bloco B, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Suengue Pedro Norman e de Seluna Isabel Suengue.

LEANDRO VIANA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(03/11/1982), residente e domiciliado Travessa Renato Alvim, 11, A, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Erivaldo José dos Santos e de Rosangela Aparecida 
Viana dos Santos. GRAZIELE DE OLIVEIRA FERMIANO, estado civil viúva, profissão 
empresária, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de julho de mil novecentos e oitenta e nove (24/07/1989), residente e domiciliada 
Travessa Renato Alvim, 11, A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro 
Jose Santana e de Adelicia Barbosa de Oliveira.

SINÉIA MARQUES DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão supervisora de em-
balagens, nascida em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/127.FLS.251-DIADEMA/SP), 
Diadema, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e oito (21/04/1988), 
residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco F, apartamento 13 - G1, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonildo França de Andrade e de Iara De 
Fátima Marques de Andrade. GABRIELA JANAINA ROSSETT, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (03/01/1984), residente e domiciliada Rua 
Professor Hasegawa, 1613, bloco F, apartamento 13 - G1, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Moacir Rossett e de Alzira Minervina Vieira Rossett.

DANILO DE VASCONCELOS COLOMBO, estado civil solteiro, profissão estagiário, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.128V-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e oito 
(21/03/1998), residente e domiciliado Rua Marcelino da Silva, 84, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alessandro Colombo e de Margareth Ferreira Vasconcelos Colombo. 
CAROLINA NATALI SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/261.FLS.136-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de outubro de mil novecentos e noventa e seis (20/10/1996), residente e domiciliada 
Rua Narciso Araújo, 279, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo José dos Santos 
e de Claudia Anthero Natali Santos.

ALESSANDRO DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão marceneiro, nas-
cido em Itagi, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.288 ITAGI/BA), Itagi, BA no dia tre-
ze de junho de mil novecentos e noventa e dois (13/06/1992), residente e domiciliado 
Rua Domingos Rubino, 287, bloco 03, apartamento 13-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Analia de Jesus Oliveira. LILIANE SIL-
VESTRE DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, neste 
Estado (CN:LV.A/045.FLS.074-CANGAÍBA/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (29/01/1995), residente e domiciliada Rua 
Domingos Rubino, 287, bloco 03, apartamento 13-A, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Silvestre da Silva e de Ana da Silva 
Pereira.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CLARO, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/034.FLS.173 DIADEMA/SP), Diadema, 
SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (29/12/1979), 
residente e domiciliado Rua Cristóvão Salamanca, 464, apartamento 42-C, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Claro e de 
Lindalva de Oliveira Claro. CRISTIANE DA SILVA FERNANDES, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/045.FLS.295-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e oiten-
ta e oito (09/11/1988), residente e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, 464, aparta-
mento 42-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Nelson de Souza Fernandes e de Maria Cecilia Tenório da Silva Fernandes.

DANIEL JORGE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico em elétrica, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/140.FLS.016V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia deze-
nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (19/02/1991), residente e domicilia-
do Rua Santana do Rio Preto, 405, bloco B1, apartamento 04, Vila Cosmopolita, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de João Paulo dos Santos e de Janice Palencio dos Santos. 
GABRIELA NOGUEIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/257.FLS.140-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de julho de mil novecentos e noventa e seis (14/07/1996), residente e domiciliada Rua 
Eugênio Félix, 146, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Davi José de Sousa e de Renata Nogueira.

LUIZ HENRIQUE SANTOS BOMFIM DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ban-
cário, nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/148.FLS.105V-SUZANO/SP), Suza-
no, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e noventa e cinco (17/07/1995), re-
sidente e domiciliado Rua da Lagoa Feia, 40, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Luisvaldo Bomfim dos Santos e de Hélia Maria Santos Bomfim dos Santos. 
EMILLY ARAGÃO DE JESUS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Porto Seguro, Estado da Bahia (CN:LV.A/004.FLS.121-PORTO SEGURO/
BA), Porto Seguro, BA no dia vinte e nove de março de dois mil (29/03/2000), residente 
e domiciliada Rua da Lagoa Feia, 40, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Rogerio Oliveira de Jesus e de Vanusa de Jesus Aragão.

HENRIQUE ALVES MEDEIROS CORREA, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, 
nascido neste Distrito (CN:LV-A-159.FLS.159-V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de março de mil novecentos e noventa e dois (23/03/1992), residente e 
domiciliado Rua Caxinguelé, 360, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mauricio Medeiros Correa e de Rita Aparecida Alves Medeiros 
Correa. JULIANA LÚCI MESSA PEREIRA, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida em Manaus, Estado do Amazonas (CN:LV-A-335,FLS.076-1º oFÍCIO DE MA-
NAUS/AM), Manaus, AM no dia dezoito de abril de mil novecentos e setenta e nove 
(18/04/1979), residente e domiciliada Rua Caxinguelé, 360, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Bôsco dos Santos Pereira e de 
Luzia Messa Pereira.

AMANDA DA SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão empresária, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/189.FLS.165 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de junho de mil novecentos e noventa e três (05/06/1993), residente e domiciliada 
Rua Baixada Santista, 836, bloco B, apartamento 73, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Pereira de Almeida e de Rita de Cassia da Silva. SARA SILVIA DE SOUZA 
BARBOSA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida no Subdistrito Penha de 
França, nesta Capital (CN:LV.A/252.FLS.20-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (21/01/1998), residente 
e domiciliada Rua Baixada Santista, 836, bloco B, apartamento 73, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Mauro Prudente Barbosa e de Silvia Regina de Souza Barbosa.

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão programador de siste-
mas, nascido neste Distrito (CN:LV.A/237.FLS.183V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (11/11/1995), residente e do-
miciliado Rua Piava, 60, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Luiz Antonio De Souza Junior e de Severina Zeferina da Silva. MILENA MARTINS DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida neste Distrito (CN:LV.A/306.
FLS.277V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e 
noventa e oito (16/04/1998), residente e domiciliada Rua Cunha Porã, 86, casa 01, Jar-
dim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Paulo Constancio dos Santos 
e de Maria José Alves Martins.

GUILHERME RAFAEL GRIGORIO SOBRINHO, estado civil solteiro, profissão salva 
vidas, nascido neste Distrito (CN:LV.A/146.FLS.292 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e um (19/07/1991), residente e do-
miciliado Avenida Itaquera, 7291, bloco 06, apartamento 02, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Rafael Sobrinho e de Marcia Grigorio de Souza. 
MARIA REJANE MONTEIRO, estado civil solteira, profissão gerente, nascida em Arco-
verde, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/013.FLS.292 TUPANATINGA/PE), Arcoverde, 
PE no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e um (09/11/1991), residente 
e domiciliada Avenida Itaquera, 7291, bloco 06, apartamento 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Beserra Monteiro e de Maria Aparecida do 
Nascimento Monteiro.

SAULO DE CASTRO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/203.FLS.202-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (09/02/1981), residente e 
domiciliado Rua Alexandre Mauro, 57, bloco B, apartamento 33, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Erondi de Castro e de Ines 
da Silva de Castro. RAQUEL FREGATI RODRIGUES, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/107.FLS.52 BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(12/01/1992), residente e domiciliada Rua Alexandre Mauro, 57, bloco B, apartamento 
33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Moises 
José Rodrigues e de Ana Lucia Fregati.

PEDRO COSTA DE ABREU, estado civil solteiro, profissão estagiário, nascido no Sub-
distrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/233.FLS.246V-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e sete (05/11/1997), 
residente e domiciliado Rua Antônio Velho Tinoco, 52, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alfredo Marques de Abreu e de Marta Ayres da Costa de Abreu. JU-
LIA HENTZ RODRIGUES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito 
Pari, nesta Capital (CN:LV.A/55.FLS.110 PARI/SP), São Paulo, SP no dia dez de setem-
bro de mil novecentos e noventa e oito (10/09/1998), residente e domiciliada Rua Ma-
teus Mendes Pereira, 76, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Augusto Rodrigues e de Evanilda Margareth Hentz Rodrigues.

GUSTAVO DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/280.FLS.090-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de junho de mil novecentos e noventa e sete (04/06/1997), residente e domici-
liado Rua Tenório das Chagas, 18, B, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Natalino Barbosa e de Maria Neura da Silva Barbosa. THAIS ADRIELLI 
BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão analista de informações, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/238.FLS.056-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e nove (27/11/1999), residente 
e domiciliada Rua Tenório das Chagas, 18, B, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Cidenir Paulo da Silva Filho e de Edna Batista Santos.

MICHEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de fa-
turamento, nascido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/234.FLS.190-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(09/12/1991), residente e domiciliado Rua Moacir Fagundes, 98, bloco 03, apartamento 
84, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparecido Alves da 
Silva e de Vera Lucia Pereira da Silva. BEATRIZ FERNANDES DE CARVALHO BLAN-
CO, estado civil solteira, profissão analista financeiro, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/220.FLS.141-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e cinco (19/02/1995), residente e domiciliada Rua Moacir Fa-
gundes, 98, bloco 03, apartamento 84, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Diogo Blanco e de Maria Orquidia Fernandes de Carvalho Blanco.

FERNANDO AUGUSTO DAMIÃO, estado civil solteiro, profissão técnico de segurança 
do trabalho, nascido neste Distrito (CN:LV.A/112.FLS.244V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e nove (17/04/1989), residente 
e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 99, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Joaquim Cosme Damião e de Anizia de Almeida Damião. DA-
NIELA CRISTINA DE QUEIROZ, estado civil solteira, profissão administradora, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/080.FLS.096 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (02/02/1985), residente e domiciliada Rua 
Serra de São Domingos, 99, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Cecílio Ribeiro de Queiroz e de Maria Nazaré de Queiroz.

RICARDO CARVALHO HUAMANI, estado civil solteiro, profissão bombeiro civil, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/090.FLS.188-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de julho de mil novecentos e oitenta e seis (02/07/1986), residente e domiciliado Rua 
Eduardo Salamonde, 119, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Edu Kusaba Huamani e de Marisandra Corrêa de Carvalho. EVELIN DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.218-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
novembro de mil novecentos e oitenta e seis (30/11/1986), residente e domiciliada Rua 
Francisco da Cunha, 501, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Lana Pinto de Souza e de Sueli Aparecida de Lana Pinto de Souza.

MATTHEUS SOARES ELEUTÉRIO SEVERINO, estado civil solteiro, profissão publici-
tário, nascido neste Distrito (CN:LV.A/274.FLS.070 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (21/02/1997), residente e 
domiciliado Rua Antônio Pralon, 41, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Severino 
Filho e de Marli Cristina Eleutério. THALITA DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/277.
FLS.163 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos 
e noventa e sete (29/04/1997), residente e domiciliada Rua Mário Lapietra, 73, Jardim 
Ponte Rasa, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Alan Vagner Felix Rodrigues e de 
Claudiana Vieira dos Santos.

REINALDO PAIVA VIDAL, estado civil solteiro, profissão designer gráfico, nascido no 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/160.FLS.232-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e quatro (19/04/1994), 
residente e domiciliado Rua Renato Chiazzotto, 155, bloco 04, apartamento 34, Parque 
Morumbi, Votorantim, neste Estado, SP, filho de Paulo Sergio Namen Vidal e de Cintia 
Cristina Paiva Vidal. AMANDA PASSOS CLEMENTE, estado civil solteira, profissão 
enfermeira, nascida no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.159 CAM-
BUCI/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(12/01/1993), residente e domiciliada Rua Mariz Sarmento, 36, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Carlos Corrêa Clemente e de Maria Eugenia dos Passos 
Clemente.

EDUARDO FIORE DE JESUS, estado civil divorciado, profissão técnico em enferma-
gem, nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no 
dia treze de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (13/06/1985), residente e domici-
liado Rua Carlo Albacini, 145, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos de Jesus e de Jacira Fiore de Jesus. 
JANAINA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três 
de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (23/09/1986), residente e domiciliada 
Rua Carlo Albacini, 145, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Santana de Souza e de Maria Rosa Teodoro de 
Oliveira de Souza.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: MATHEUS SOARES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/08/1999, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Helio Gomes de Souza e de Sueli Soares da Silva; A pretendente: 
LAYLLA LOURENçO DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 24/09/1999, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Noilson 
Teixeira dos Santos e de Suzana Lourenço dos Santos.

O pretendente: LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
28/10/1981, vendedor, natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Valdeci Pereira de Souza e de Angelica de Souza; A pretendente: CA-
ROLINE VIANA BARBOSA, brasileira, solteira, nascida aos 06/03/1992, do lar, natural de 
São Roque - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Patricia Viana Barbosa.

O pretendente: BRUNO JOSÉ GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/03/1989, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Mauricio Gomes e de Ieda Maria dos Santos Gomes; A pretendente: DAIANA DA 
SILVA COELHO, brasileira, solteira, nascida aos 11/03/1989, manicure, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Luis Ribeiro 
Coelho e de Ilda Adalia da Silva.

O pretendente: LUIS HENRIQUE DA SILVA PASSOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/06/1992, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Everaldo Oliveira Passos e de Maria Luisa da Silva Passos; A pretendente: 
DARA PAIVA DE ASSUNçÃO, brasileira, solteira, nascida aos 27/05/1996, cuidadora 
de idosos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Raimundo Castro de Assunção e de Luisa Helena de Paiva.

O pretendente: EDUARDO FIGUEIREDO DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 04/02/1980, entregador técnico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Doralice Figueiredo de Souza; A pretendente: ANA PAULA 
DOS SANTOS PEREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 22/04/1986, manicure, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Nelson 
dos Santos Pereira e de Regina Celia Lopes dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ QUEIROZ DE AMORIM, brasileiro, divorciado, nascido aos 
23/09/1984, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de João Batista Queiroz de Amorim e de Nasidir Maria de Lima Amorim; 
A pretendente: AMANDA SANTANA FRANCO, brasileira, divorciada, nascida aos 
29/01/1990, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Antonio Alves Franco e de Maria Gomes Franco.

O pretendente: RENATO REIS DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/05/1982, 
supervisor de estacionamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Oswaldo Reis de Andrade e de Ivete Aparecida de Andrade; A preten-
dente: CINTIA MARIA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 16/05/1984, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Antonio dos Santos e de Nailda Maria dos Santos.

O pretendente: WILLIAM RAFAEL DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/06/1987, 
fiscal de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Renato Caetano da Silva e de Severina Irenita da Silva; A pretendente: JESSICA JUMA DA 
SILVA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 26/05/1990, operadora de caixa, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edjane da Silva Santos.

O pretendente: MATHEUS FLORESTA ANDRADE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/04/1998, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Clayton Paulino de Andrade e de Marcia Aparecida Leal Floresta; A preten-
dente: EDUARDA FERNANDES DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 15/01/2002, 
atendente de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Robervaldo Borges de Lima e de Maria Rielza Fernandes de Lima.

O pretendente: NATANAEL PONTES CARLOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/05/1989, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Nivaldino José Carlos e de Maria Aparecida Pontes Carlos; A preten-
dente: PATRICIA RAMOS NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 13/04/1993, 
atendente de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Mario Nascimento e de Josinete Ramos dos Santos Nascimento.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO DE LIMA JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 01/01/1990, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Francisco de Lima e de Gloria da Consolação Leandro; A pre-
tendente: LUANNA ALBUQUERQUE NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 
10/06/1998, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Valdemir do Nascimento e de Edna Veleda de Sousa Albuquerque Nascimento.

O pretendente: GUILHERME SANTOS RESENDE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/01/1995, auxiliar operacional, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de João Antonio de Resende Neto e de Yvonete Batista dos Santos; 
A pretendente: MAGDA ALVES DOS REIS, brasileira, solteira, nascida aos 02/07/1988, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Manoel Messias Rodrigues dos Reis e de Maria Aparecida Alves Teixeira.

O pretendente: LUíS GUILHERME DA CONCEIçÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/06/1999, confeiteiro, natural de Floriano - PI, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Zilma Maria da Conceição; A pretendente: SAMIRA MEDEIROS DA NEVES 
BEZERRA, brasileira, solteira, nascida aos 26/02/2000, operadora de caixa, natural de 
Pedro Velho - RN, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Genildo Alexandre 
Bezerra e de Sandra Valéria Medeiros das Neves.

O pretendente: LENILDO SOUSA ROCHA, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/02/1991, 
empresário, natural de Paramirim - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de João Rocha Filho e de Izabel Maria de Sousa Rocha; A pretendente: FERNANDA 
TEIxEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 19/01/1993, balconista, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Flavio Mauricio Teixeira e de 
Maria Dirce de Almeida Teixeira.

O pretendente: DIEGO DA SILVA FIRMINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/11/1985, almo-
xarife, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Celestino 
da Silva Firmino e de Maria Dionizio da Silva; A pretendente: TALITA SOARES MAGELA, 
brasileira, solteira, nascida aos 20/10/1989, gerente de vendas, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Magela e de Terezinha Soares.

O pretendente: MATHEUS VITORINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/10/1994, gerente de área, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Luis Vitorino da Silva e de Marcia Aparecida Paula da Silva; A pretendente: 
YANE TARGINO DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 25/02/1998, embai-
xadora da experiência do cliente, natural de Franco da Rocha - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Alex Maia do Nascimento e de Maria José Targino da Silva.

O pretendente: SILVIO DONIZETI PAES DE LIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/12/1963, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Edgar Paes de Lira e de Josephina de Carvalho Lira; A pretendente: AN-
DRÉIA CRISTINA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 28/04/1981, auxiliar 
administrativo, natural de Teodoro Sampaio - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Eduardo de Oliveira e de Givalda Maria de Oliveira.

O pretendente: BRUNO CÉSAR ROCHA BRAZ MUSSATI, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/09/1993, housekeeping, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Euripedes de Melo Mussati e de Sonia Rocha Braz; A pre-
tendente: NICOLI BARBOSA ANCELMO, brasileira, solteira, nascida aos 24/02/1998, 
atendente, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Ivacir Machado Ancelmo e de Sara Barbosa de Medeiros.

O pretendente: PEDRO HERCULANO DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 16/03/1968, pedreiro, natural de Garanhuns - PE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Pedro Herculano da Silva e de Elizia de Oliveira Herculano; 
A pretendente: ERICKA VIVIANE FERREIRA BARRETO, brasileira, divorciada, nas-
cida aos 06/10/1979, auxiliar de enfermagem, natural de Alagoinhas - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vanda Ferreira Barreto.

O pretendente: GLEIDSON DE ASSIS LIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/01/1978, 
analista de suporte, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Ademir Felix de Lira e de Eliane Maria de Assis Lira; A pretendente: IRANI APA-
RECIDA DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 13/04/1980, recepcionista, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joaquim Gomes 
de Souza e de Antonia Rodrigues de Souza.

O pretendente: LEANDRO LEE DA SILVA GONçALVES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/08/1994, escriturário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Marcio da Silva Gonçalves e de Antonia Lucieuda da Silva Gonçal-
ves; A pretendente: CAMILA FIALHO AGOSTINHO, brasileira, solteira, nascida aos 
05/06/1998, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Marcos Agostinho e de Marlene Pereira Fialho.

O pretendente: JOÃO VICENTE DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/12/1972, 
cozinheiro, natural de Água Branca - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Severino Vicente da Silva e de Francisca Maria de Sousa; A pretendente: GABRIELA 
SOUSA MESSIAS, brasileira, solteira, nascida aos 15/10/1990, auxiliar de cozinha, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Adairme 
Messias e de Ana Lucia Sousa Messias.

O pretendente: GUSTAVO ALMEIDA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/07/1996, jogador de futebol, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Carlito Neris dos Santos e de Claudia de Almeida Santos; A 
pretendente: LARISSA SANTOS LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 21/07/1998, 
esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Cristiano Carlos Lima e de Naiara Helena dos Santos.

O pretendente: DIRCEU xAVIER ANUNCIAçÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/06/1978, 
militar do estado, natural de São Vicente - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Ladislau Francisco da Anunciação e de Marinalva Xavier Anunciação; A pretendente: PATRI-
CIA VASCONCELOS ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 18/06/1981, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria Vasconcelos Alves.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CORNÉLIO SANTOS DE ANDRADE, profissão: empilhador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha - BA, data-nascimento: 16/09/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Andrade da Silva e de Ana Emília 
dos Santos. A convivente: HELENA REIS DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: Euclides da Cunha - BA, data-nascimento: 22/07/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Beatriz dos Reis da Silva. R$ 14,55
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 27 de janeiro de 20218

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: JORGE RICARDO GOMES PINTO JÚNIOR, profissão: eletricista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Ricardo Gomes Pinto e de Valdirene 
Bortoti de Oliveira Gomes Pinto. A pretendente: KENDELLY BEZERRA DE ARAUJO, 
profissão: maquiadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 22/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivan Soares de 
Araujo e de Mauriceia Bezerra de Vasconcelos Soares de Araujo.

A pretendente: DANIELA VIDAL DE OLIVEIRA, profissão: aux. de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Norma Lucia Vidal de Oliveira. A pretendente: 
EDILAINE PACHECO DE MARCHI, profissão: operadora de máquinas, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1985, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Leonildo de Marchi e de Maria Josenilda Pacheco 
de Oliveira.

O pretendente: JOÃO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 28/06/1974, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Francisco da Silva e de Luiza Lira da Silva. A pretendente: 
CLAUDIA SANTOS DE SENA, profissão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Onildo Victor de Sena Filho e de Maria de Lourdes Ferreira dos 
Santos.

O pretendente: PAULO ALVES PEREIRA, profissão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Nelson Alves Pereira e de Eunice Rodrigues Pereira. A preten-
dente: RENATA GOMES PEREIRA, profissão: arrematadeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Inaja, PE, data-nascimento: 02/02/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Dionizio Gomes Pereira e de Maria Solidade Soares.

O pretendente: LUCIANO PATRICIO DOS ANJOS, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1997, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Rosemeire dos Anjos. A pretendente: JULIANA JESUS 
DA SILVA, profissão: assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 02/07/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Ubaldo Nunes da Silva e de Iracema Rosa Jesus da Silva.

O pretendente: FABRICIO SOARES PERICORO, profissão: analista de planejamen-
tos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre da Silva Pericoro e de 
Joelma Soares Pericoro. A pretendente: MARIANE DE SOUZA SOBRINHO, profissão: 
assistente de planejamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 14/06/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Benedito 
Sobrinho e de Roseneia de Souza Sobrinho.

O pretendente: GEOVANE DE MENEZES SANTOS, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1975, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Airton Santos e de Ozidélia de Menezes 
Santos. A pretendente: JANE ARAUJO DE LACERDA, profissão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/01/1974, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Divo de Lacerda e de Maria Lucia de 
Araujo Lacerda.

O pretendente: GILMAR JOSE DOS SANTOS, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nasci-
mento: 27/09/1969, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose 
Suterio dos Santos e de Maria Souza dos Santos. A pretendente: MARIA ELI-
SANGELA BATISTA, profissão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 05/08/1977, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edvaldo Manoel Batista e de Maria de 
Lourdes Batista.

O pretendente: MICHEL RODRIGUES DA SILVA NUNES, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ademildo Silva Nunes e de Nad-
ja Rodrigues da Silva Nunes. A pretendente: JESSICA SANTOS CARDOSO, pro-
fissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 
22/06/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Cardoso e de 
Romilda Martins dos Santos.

O pretendente: MATHEUS APARECIDO CHAVES ALBUQUERQUE, profissão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Batista de Albuquerque e de 
Francineuda Albuquerque Chaves. A pretendente: ELISABETE DE LIMA SANTOS, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/04/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz 
Carlos dos Santos e de Maria Madalena dos Santos.

O pretendente: LION CÉSAR DURÃES DE BARROS, profissão: cartorário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Genesio de Barros e de Marly Alves Durães de Barros. 
A pretendente: DANIELE JULIANA DE ANDRADE, profissão: esteticista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1999, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de João Gomes de Andrade e de Maria Aparecida Pereira 
da Silva.

O pretendente: BRUNO MARQUES DA SILVA, profissão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edmilson Soares da Silva e de Silvana Marques 
Ferreira da Silva. A pretendente: TABATA REBECA ARAUJO FELIX, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/05/1987, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Antonio Aparecido Felix e de Tânia 
Nelsonita Araujo dos Santos Felix.

O pretendente: KAHLEDY AEDL ALI LAUAR SAMPAIO, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 11/10/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Petronio Ferreira Sampaio e de Hala 
Lauar Sampaio. A pretendente: ULIANE FERREIRA DA SILVA, profissão: manicure, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1993, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Valdir Freitas da Silva e de Mariam 
Livanide Ferreira.

O pretendente: ISRAEL JOSÉ DA SILVA FARIA, profissão: aj.geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Cachoeira Paulista, SP, data-nascimento: 11/09/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Israel Leite de Faria e de Aparecida Soares da 
Silva Faria. A pretendente: VIVIANE DOS SANTOS ROSA, profissão: estudante, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido do Carmo Rosa e de Gildete dos 
Santos Rosa.

O pretendente: MARIO SÉRGIO CONCEIÇÃO MARQUES SANTOS, profissão: téc-
nico de refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 
29/06/1961, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudionôr Marques 
Santos e de Lucia Conceição do Espirito Santo. A pretendente: LINA ROSA SILVA VIA-
NA, profissão: artesã, estado civil: viúva, naturalidade: São Matheus, MA, data-nasci-
mento: 28/03/1967, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Paulino 
Viana e de Maria Eterna Silva Viana.

O pretendente: ROSELIO ALVES BEZERRA, profissão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 17/11/1984, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Ademir Alves da Silva e de Jurací Carlos Bezerra. A 
pretendente: ALINE MORIEL DA SILVA SANTOS, profissão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ailton Rodrigues dos Santos e de 
Maria de Lourdes da Silva Santos.

O pretendente: VINICIOS NERES CASTRO, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/06/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Neres Pereira e de Nadir Azevedo de Castro Pereira. A pre-
tendente: ELBA IBIAPINO FIGUERÊDO, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/06/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Eusébio Figuerêdo e de Maria das Graças Ibiapino Figuerêdo.

O pretendente: CAUAN OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1997, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Rodrigues dos Santos e de Antonia Zilderlania 
de Oliveira. A pretendente: KELLY SILVA CACHOEIRA, profissão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 29/08/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Nonato Cachoeira e de Irene da Silva Cachoeira.

O pretendente: LUIS APARECIDO BENATTI, profissão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1958, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Santo Benatti e de Jurandy Maria da Cruz. A pretendente: 
EDILMA APARECIDA DE ALMEIDA, profissão: inspetora escolar, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 06/10/1970, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vicente de Almeida Filho e de Florinda Maria 
de Almeida.

O pretendente: FELIPE ALMEIDA DE JESUS SANTOS, profissão: engenheiro eletri-
cista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ednaldo Armando dos Santos e de 
Analice Almeida de Jesus Santos. A pretendente: PÂMELA DA SILVA SANTOS, pro-
fissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/01/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Benigno Antonio dos 
Santos e de Maria José da Silva Santos.

O pretendente: LUCAS ASSIS MAGALHÃES, profissão: executivo de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1995, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Rios Magalhães e de Maria Luiza Assis da 
Silva Magalhães. A pretendente: CAROLINE FELIPE NOGUEIRA, profissão: negocia-
dora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
09/02/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osiris Nogueira Santos 
e de Matilde Felipe Pereira.

O pretendente: WASHINGTON DE OLIVEIRA SILVA, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1984, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Edison Gonçalves da Silva e de Maria Luiza de Oliveira 
Silva. A pretendente: PRISCILA FRANÇA DA SILVA, profissão: op. de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1984, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga da Silva e de Maria de Lourdes 
França da Silva.

O pretendente: GUSTAVO GOMES DOS SANTOS, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Wagner Paulo dos Santos e de Maria Leuzete Gomes. 
A pretendente: THALITA DA SILVA RODARTE, profissão: enfermeira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Reginaldo Batista Rodarte e de Veronice da Silva Batista 
Rodarte.
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 - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: ALFREDO RODRIGUES DE CARVALHO, profissão: manipulador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 16/09/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Alipio Carvalho e de Cezina 
Rodrigues Carvalho. A pretendente: BEATRIZ CONCEIÇÃO DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 24/12/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedita Conceição da Silva.

O pretendente: MARCUS VINICIUS XAVIER MENDES DA ROCHA, profissão: almoxarife, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/12/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Mendes 
da Rocha e de Maria das Dôres Xavier Rocha. A pretendente: JULIANA DA SILVA, 
profissão: turismóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-
nascimento: 25/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
David Sergio da Silva e de Maria da Graça dos Santos Silva.

O pretendente: JOSÉ GONÇALO DE SOUSA, profissão: carregador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: de Pimenteiras, PI, data-nascimento: 19/02/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gonçalo Luis de Sousa e de Antonia do Carmo Sousa. A pre-
tendente: NAIRA SOCORRO DE SOUSA, profissão: supervisora de lanchonete, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Pimenteiras, PI, data-nascimento: 21/06/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Otilio de Sousa e de Francisca Josefa de Sousa.

O pretendente: BRENO MOREIRA SISCATI, profissão: técnico mecânico industrial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
01/07/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto 
Siscati e de Célia Regina Moreira Siscati. A pretendente: AMANDA MELO DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
17/10/1994, residente e domiciliada neste DIstrito - São Paulo, SP, filha de Milton da 
Silva e de Neuza de Melo Cope.

O pretendente: SAMUEL MARINHO RODRIGUES, profissão: socorrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 20/03/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Rodrigues e de Aldeniva 
Ribeiro Marinho. A pretendente: TATIANE MARIA COSTA, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/09/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Neto da Costa e de Maria 
Josefa da Silva.

O pretendente: RÔNEI BARBOZA DA SILVA FREITAS, profissão: chaveiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/03/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton de Freitas e de Dulcinete Bar-
boza da Silva Freitas. A pretendente: ANDRESSA LEAL DOS SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/03/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agilson Luiz dos Santos e 
de Eulélia Leal dos Santos.

O pretendente: ADELITO ALVES DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Camacan, BA, data-nascimento: 08/07/1960, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Donaciano Alves dos Santos e de 
Guiomar Batista dos Santos. A pretendente: EVA VIEIRA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Serra dos Aimorés, MG, data-nascimento: 02/02/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Santo Vieira e de Gelcira 
Maria de Jesús Vieira.

O pretendente: FERNANDO SOUZA BARBOSA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/07/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilçom Macario Barbosa e de Sebastiana Souza Barbosa. 
A pretendente: GIRLENE BEZERRA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Miguel, RN, data-nascimento: 24/05/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Faustino Colaça da Silva e de Josefa Bezerra da Silva.

O pretendente: SERAFIM MENDES BARBOSA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, na-
turalidade: em Riacho dos Machados, MG, data-nascimento: 28/03/1934, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vicente Barbosa e de Maria Mendes de Jesus. A 
pretendente: NOEMI RIBEIRO DA SILVA, profissão: aposentada, estado civil: viúva, naturali-
dade: em São José de Una, BA, data-nascimento: 29/07/1942, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Ribeiro dos Santos e de Ernestina Ribeiro dos Santos.

O pretendente: DIEGO OLIVEIRA ALVES, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: de Jacobina, BA, data-nascimento: 06/07/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roque dos Santos Alves e de Maria Betânia Oliveira 
Alves. A pretendente: PALOMA VIEIRA DE MELO DOS SANTOS, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 22/07/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Givanildo Muniz dos Santos e de 
Maria Renilda Vieira de Melo dos Santos.

O pretendente: GABRIEL FERNANDES LEÃO, profissão: assistente de planejamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Carapicuíba, SP, data-nascimento: 14/03/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Vanderlei de Barros Leão e de Ana Paula Fernandes 
Leão. A pretendente: CÁTIA APARECIDA XAVIER DE ALMEIDA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Ibotirama, BA, data-nascimento: 12/10/1996, residente 
e domiciliada em Ibotirama, BA, filha de Cícero Ferreira de Almeida e de Gilsa Xavier 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
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de rampa, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1991), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista dos Santos e de Irene Ferreira. 
A pretendente: ANDRÉIA JESUS DE AQUINO, estado civil solteira, profissão escriturária 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/04/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Thomaz de Aquino e de Floraci de Jesus.

O pretendente: YAN PEREIRA DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/08/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Ildenandes de Almeida Silva e de Marilene Pereira 
de Almeida. A pretendente: ELIZABETH ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Mauá, SP, no dia (14/01/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edson Jose Alves de Souza e de Kelly Cristine Perossi de Souza.

O pretendente: WELEM DOS SANTOS BATISTA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Batista Filho e de Marilena Ignacio Batista. A 
pretendente: PATRÍCIA ROSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/08/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Izabel Raimunda da Silva.

O pretendente: CLÁUDIO SANTOS CRAVO, estado civil solteiro, profissão montador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Doria Cravo e de Maria Eleni Santos Cravo. A preten-
dente: ALINE CRISTINA ALVES, estado civil divorciada, profissão agente comunitário 
de saúde, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Alves e de Magnolia Gonçalves do Nascimento.

O pretendente: FILIPPE DANIEL GIMENES, estado civil solteiro, profissão policial militar, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Francisco Carlos Gimenes e de Maria Irene Nascimento Gimenes. A pretendente: 
ZENICLÁUDIA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica em farmácia, 
nascida em São José do Belmonte, PE, no dia (06/05/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Anizio Agustinho dos Santos e de Maria Clara dos Santos.

O pretendente: VALDIVINO TEIXEIRA ALVES, estado civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido em Sento Sé, BA, no dia (01/01/1952), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Teixeira Alves e de Dalva Ribeiro Alves. A pretendente: AMÉLIA 
VIEIRA DE LIMA, estado civil viúva, profissão aposentada, nascida em Rolândia, PR, 
no dia (11/11/1952), residente e domiciliada em Holambra, SP, filha de Benedito Antonio 
da Silva e de Itervina Vieira de Araujo.

O pretendente: HENRIQUE ROCHA BARBOSA FERREIRA, estado civil solteiro, profis-
são motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Tomas de Aquino Barbosa Ferreira e de Hilcemara 
Rocha Barbosa Ferreira. A pretendente: JANAÍNA DOS SANTOS PEREIRA, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edison Pereira e de Elisabete dos 
Santos Pereira.

O pretendente: EMERSON GOMES LAURENTINO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de selecionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1998), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Roberto Laurentino e de Marcionilia Gomes. 
A pretendente: ALINE DA SILVA COELHO TOLENTINO, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Deusdete Coelho Tolentino e de Julieta da Silva Coelho.

O pretendente: DOUGLAS GONÇALVES SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jailson Gonçalves Santos e de Neuza Evangelista 
de Araujo Gonçalves Santos. A pretendente: IRANILDA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão consultora junior, nascida em Macaparana, PE, no dia (06/12/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Manoel da Silva e de Maria 
Iraneide da Silva.

O pretendente: ALOÍSIO JOSÉ RAIMUNDO, estado civil viúvo, profissão auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1962), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Arconso José Raimundo e de Maria Izabel Raimundo. A 
pretendente: MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE SOUZA BARROS, estado civil divor-
ciada, profissão encarregada de limpeza, nascida em Cabo, PE, no dia (24/02/1960), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Monteiro de Barros e 
de Elena Maria de Souza Barros.

O pretendente: MATHEUS HENRIQUE SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/10/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Kate da Silva. A pretendente: EMANUELLY MARTINS DE ALMEIDA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(29/02/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Martins 
Pereira Neto e de Sandra Alves de Almeida.

O pretendente: ALEXSANDRO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
policial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/11/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandir Gomes da Silva e de Maria Aparecida 
da Silva. A pretendente: DANIELA RODRIGUES DE ARAUJO, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/12/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jaildo Portela de Araujo e de Aparecida Rodrigues 
Brandão de Araujo.

O pretendente: VALDECIO DE ANDRADE MELO, estado civil solteiro, profissão gerente 
administrativo, nascido em Ibimirim, PE, no dia (11/05/1974), residente e domiciliado na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Espedito Nogueira de Melo e de Maria Adely de 
Andrade Melo. A pretendente: MARIA CRISTINA DE ALCÂNTARA PEREIRA, estado civil 
solteira, profissão ajudante de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/04/1978), 
residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Manuel Francisco 
Pereira e de Maria Luiza de Alcântara Pereira.

O pretendente: MAGAN SALES RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Tauá, CE, no dia (16/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Oziete Sales Rodrigues. A pretendente: JÉSSICA PEREIRA DE 
CARVALHO, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (24/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Brivaldo 
Pereira de Carvalho e de Edna Gomes do Prado Santana.

O pretendente: HENRIQUE FERNANDO DE ANDRADE MOURA, estado civil solteiro, 
profissão autônoma, nascido em Limoeiro, PE, no dia (30/11/2002), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Bandeira de Moura e de Elisângela 
de Andrade Silva. A pretendente: MIDIÃ SAMILLY MENEZES SILVA, estado civil sol-
teira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/2003), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Arlindo da Silva e de Simone 
Oliveira Menezes Silva.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA SILVA, estado civil viúvo, profissão marceneiro, nascido 
em Rio do Prado, MG, no dia (29/12/1956), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jonas Ferreira Silva e de Paulina Novo de Morais. A pretendente: 
VILVANIR MEDEIROS BEZERRA, estado civil divorciada, profissão brasileira, nascida 
em Caxias, MA, no dia (29/12/1965), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Paulo Bezerra e de Maria Laides Bezerra.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS BARROS, estado civil divorciado, profissão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel de Barros Sobrinho e de Maria Bezerra da Silva Barros. 
A pretendente: APARECIDA CRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1967), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Almiro Cardoso de Oliveira e de Marciana Botelho de Oliveira.

O pretendente: EDGARD AMBROSIO BARROS DE DEUS, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/11/1993), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edison Luis Barros de Deus e de Simone 
Aparecida Ambrosio de Deus. A pretendente: THAIS SILVA MUELAS, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio dos Anjos Muelas e de 
Marli da Silveira Silva.

O pretendente: RENATO SILVA COSTA, estado civil divorciado, profissão açougueiro, 
nascido em Medeiros Neto, BA, no dia (01/03/1972), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Ervito Ferreira Costa e de Maria Silva Costa. A pretendente: 
TATIANA MOURA DUTRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (30/04/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Florisvaldo Passos Dutra e de Angelina Moura Dutra.

O pretendente: HUGO LIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão professor de educa-
ção fisica, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aberaldo José da Silva e de Elenice José Lira da Silva. A 
pretendente: TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão enge-
nheira civil, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/01/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antão José dos Santos e de Maria Auxiliadora de Oliveira.

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