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Uma das certezas do mundo corporativo é que o trabalho remoto 
continuará em alta no ano de 2021, ainda que haja flexibilização no 
distanciamento social. Inclusive, grande parte (91%) dos 387 líderes 
entrevistados pela empresa de recrutamento e seleção Robert Half 
acredita que equipes de trabalho híbridas agora são parte permanente 
do cenário de empregos no Brasil.   

Quatro tendências de segurança de dados 
para 2021

Atividades ao ar livre como acampar, cozinhar em um trailer, dormir em 
um barco ou simplesmente caminhar por parques floridos e bem arborizados 
são incríveis – e agora, mais que nunca. Elas representam aquela pausa 
refrescante das rotinas diárias, e por vezes extremamente puxadas, da vida 
de todo o ser humano. Com o advento e o alastramento da Covid-19, essas 
atividades acabaram ficando na saudade para a grande maioria e a verdade 
é que são poucos os que ainda podem usufruir de tal liberdade.    

Home office molda cultura híbrida de 
trabalho do pós-pandemia

2020 foi um ano atípico que obrigou indivíduos e empresas a saírem 
de sua zona de conforto. Um ano de perdas econômicas, de vidas huma-
nas e de liberdades individuais. Diante de tal cenário, porém, o sonho 
de empreender, para muitos, transformou-se em uma oportunidade 
para driblar a crise, incrementar renda ou até superar um eventual 
desemprego. "Em 2021 o Brasil deve bater recorde de empreendedores 
iniciantes. E isso é histórico no Brasil, país marcado pelo chamado 
empreendedorismo de necessidade: ao perder outras fontes de renda, 
muitos cidadãos buscam o empreendedorismo", opina o professor e 
membro do Conselho Curador da FECAP, Edson Barbero.   

Especialista elenca dicas para quem quer 
empreender

Foto de Dominika Roseclay no Pexels

Negócios em Pauta

Design de Interiores 
No ano passado, as pessoas estiveram dentro de casa por 

mais tempo do que o habitual, o que aumentou a necessidade 
de tornar o lar mais confortável e funcional. Isso levou a que 
a demanda pelo trabalho de design de interiores aumentasse. 
No curso de Design de Interiores do Centro Europeu, os alu-
nos aprendem de forma prática as mais diversas tendências 
e tornam-se capazes de projetar soluções inteligentes para o 
universo da decoração de interiores. A formação acontece de 
maneira dinâmica, técnica e vivencial, dividida em ateliês e 
módulos. Além da teoria, o curso também é focado na prática 
e na rotina de trabalho com professores atuantes na área 
e que levam aos alunos as experiências do dia a dia. Saiba 
mais pelo site (www.centroeuropeu.com.br).    Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: comunicore.com/reprodução

News@TI

AWS Innovate - Edição AI/ML

@Desenvolvedora de soluções inovadoras de Inteligência 
Artificial e parceira da Amazon Web Services (AWS), a BR-

Link  foi convidada para participar da conferência AWS Innovate 
-  Edição AI/ML. A empresa discutirá como os serviços de Inteli-
gência Artificial da AWS são integrados a aplicações e utilizados 
em situações de uso reais. Durante o AWS Innovate - Edição AI/
ML os participantes também poderão aprender o passo a passo 
para criar e implantar modelos de ML de alta qualidade, além de 
receber dicas de especialistas para automatização e organização 
de fluxos de trabalho de Machine Learning. Ademais, os espe-
cialistas responderão perguntas ao vivo. As inscrições já estão 
abertas e podem ser realizadas pelo link: https://aws.amazon.
com/pt/events/innovate-online-conference/americas/.   Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://aws.amazon.com/pt/events/innovate-online-conference/americas/

O planejamento é um passo 
fundamental para o sucesso com 
e-commerces.

O comércio online vem se tornando 
cada vez mais profissional e por 

isso é essencial que qualquer emprei-
tada nesse segmento seja precedida de 
muita pesquisa e planejamento. No ano 
de 2020, com as medidas adotadas para 
conter a pandemia, milhares de vende-
dores e milhões de novos consumidores 
migraram para o comércio eletrônico. 

Com isso, o e-commerce brasileiro 
cresceu em níveis não vistos nos últimos 
20 anos. Segundo pesquisa da Ebit/
Nielsen, feita em parceria com a Elo, o 
faturamento com as vendas online subiu 
mais de 45%. Com isso, é importante 
que o PME fique atento às expectativas 
para o futuro. 2021, assim como o ano 
passado, será marcado pelo crescimento 
constante do mercado digital. 

Os pequenos empreendedores pre-
cisam ter um planejamento claro e 
objetivo para entrar no mundo digital. 
"Muita gente acredita que a etapa de 
planejamento é complexa, mas efeti-
vamente, uma vez que se tenha um 
roteiro para criação de lojas virtuais 
isso se torna muito mais fácil. Esse 
roteiro pode ser um plano de negó-
cios simples, porém eficiente.", afirma 
Thiago Mazeto, diretor comercial da 
Tray, unidade de negócio da Locaweb. 

"Podemos estabelecer um planeja-
mento de e-commerce a partir de um 
modelo simples, mas que seja abran-
gente e realista. Quando se elabora 
um projeto de empreendimento no 
mundo físico, o planejamento é uma das 
principais preocupações, por que no 

Como estratégias bem definidas e 
alinhadas ajudam na jornada dos PMEs 

comércio eletrônico seria diferente?", 
explica Mazeto. 

Para começar a elaborar um planeja-
mento, é importante que o empreen-
dedor tenha essas estruturas básicas: 
•	Análise	do	Empreendimento	-	O	que	

será feito e quais são as atribuições de 
cada um. Como eu quero apresentar 
a minha marca? Qual o meu nicho de 
mercado? 

•	Análise	do	Mercado	-	Quem	é	o	meu	
público alvo? Quais suas tendências? 

•	Análise	 de	 Produto	 -	 O	 que	 será	
oferecido ao mercado e quais seus 
principais diferenciais. O que eu 
posso oferecer de diferente do meu 
concorrente? 

•	Planejamento	de	Marketing	-	Estraté-
gias e ferramentas para a divulgação 
do negócio. O mundo digital oferece 
diversas plataformas para customizar 

o próprio negócio, é interessante 
buscar qual apresenta as melhores 
solução para cada um; 

•	Planejamento	Financeiro	-	Origem	e	
aplicação dos recursos para a viabi-
lização do negócio; 

•	Cronograma	e	Metas	-	Programação	
de implantação e metas a serem 
atingidas. 

Marketing 
O marketing da loja virtual tem uma 

importante função dentro de um plane-
jamento para e-commerce e por existir 
uma gama de opções de ferramentas on-
line, é importante que o empreendedor 
faça um detalhamento mais criterioso 
para que não ocorram desperdícios em 
investimentos com ferramentas que não 
produzem um resultado satisfatório. 

Em termos de planejamento do e-
-commerce, tudo deve ser levado em 
consideração, pois o sucesso de uma 
loja virtual é composto pelo somatório 
de diversas ações e muitas delas dizem 
respeito justamente à etapa de plane-
jamento da loja virtual. 

Mas lembre-se: a presença digital 
não se resume apenas a redes sociais. 
Existem diversas ferramentas que além 
de trazer resultados efetivos são ótimas 
opções para mensurar os resultados 
com mais facilidade e exatidão, além de 
ajudar a definir o público do seu negócio. 

"O seu e-commerce não é uma sim-
ples lojinha na internet. É necessário 
que todos os dias você dê alguns 
passos que aproximem sua marca de 
uma melhor rentabilidade.", completa 
Mazeto. - Fonte e mais informações: 
(www.tray.com.br). 
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ATUALIzAçÃO

Proteção coletiva
O Ministério Público do Trabalho 

entende que a vacinação contra a Co-
vid-19 é direito-dever de empregadores 
e empregados, considerando-se os 
aspectos epidemiológicos que exigem a 
vacinação em massa para contenção e 
controle da pandemia. Para a instituição, 
é importante destacar também a recente 
decisão do STF e as legislações pertinen-
tes, que determinam a obrigatoriedade 
da vacinação. O interesse coletivo deve 
se sobrepor aos interesses individuais, 
conforme determina a CLT (ascom/mpt).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/conheca-10-termos-do-marketing-digital-que-todo-mundo-fala/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-10-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-10-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/especialista-elenca-dicas-para-quem-quer-empreender/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quatro-tendencias-de-seguranca-de-dados-para-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/home-office-molda-cultura-hibrida-de-trabalho-do-pos-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/isencao-de-iptu-em-sao-paulo-elegibilidade-e-procedimento/
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Tendências de consumo no 
mundo digital para este ano

Com o impacto da pandemia o comportamento das pessoas se transformou rapidamente, impactando todos os 
níveis da vida. 

OpiniãO
Por que o setor de 

papel deve ter otimismo 
cauteloso em 2021

Quando analisamos os 
números do setor de 
papelcartão neste ano 
tão imprevisível que 
tivemos, temos motivos 
para otimismo, ainda 
que cauteloso. 

A expedição de papel-
cartão (todo o volume 
produzido ou importado 

no Brasil, excluídas as vendas 
externas) fechou o ano de 
2020 com alta de 6% acima 
do volume de 2019 – ante uma 
queda projetada de mais de 4% 
no PIB nacional como um todo 
no mesmo período. A grande 
diferença, de dez pontos per-
centuais, parece dizer muito 
sobre as mudanças de hábito 
da população brasileira.

Ao longo de 2020, entre mar-
ço e junho, a indústria sofreu 
grandes perdas. A retomada, 
porém, durante o segundo 
semestre, foi excelente para 
os três elos de nossa cadeia 
produtiva: o fabricante de pa-
pelcartão, o convertedor grá-
fico e o brand owner. Podemos 
dizer que tivemos dois anos 
muito diferentes dentro de 
um único: metade desafiador, 
metade muito positivo.

Com a baixa de estoques e a 
consequente retomada, todos 
entraram em uma espiral de 
atendimento emergencial de 
pedidos – e ainda estamos nela. 
Com isso, nosso comitê diário 
de gestão de crise tornou-se, 
nos últimos dois meses, comitê 
de “gestão de abastecimento”, 
que acompanha a demanda e 
oferta de insumos. De onde 
vem todo esse crescimento? 

Além das reposições de 
estoque, percebemos que os 
setores de alimentação, far-
macêuticos, higiene pessoal e 
higiene do lar foram aqueles 
que mais alavancaram a alta 
no consumo, somados à con-
tribuição do maior volume de 
vendas digitais de maneira 
geral (e-commerce). O con-
sumidor está mais em casa, 
avalia melhor suas compras e 
experiencia mais tudo aquilo 
que adquire.

E agora, num cenário de 
extrema pressão de preços, 
o que podemos esperar para 
2021? Num otimismo contido, 

podemos projetar nova alta 
no consumo de papelcartão, 
algo em torno de 3,5%. Entre 
os principais impactos a en-
frentar, devemos destacar a 
inflação dos insumos e o pró-
prio impacto de câmbio, que, 
isoladamente, trouxe alta de 
mais de 30% nos preços, com 
destaque para celulose e pro-
dutos químicos que integram 
a cadeia produtiva do papel.

Na ponta do usuário final, 
vemos o novo ano como a 
confirmação de uma tendên-
cia nos hábitos de consumo: 
“o lar é o novo centro de 
convívio”, dizem as melhores 
consultorias. Se até mesmo o 
setor imobiliário já sente essa 
transformação, com a deman-
da por casas e apartamentos 
maiores e mais aconchegantes, 
sem falar na inclusão do home 
office na estrutura de cômo-
dos e móveis, o que dizer da 
alimentação, que voltou a ser 
realizada em casa?

Com isso, as embalagens ne-
cessárias são outras: práticas e 
que evitem o desperdício, ali-
nhadas a um consumidor mais 
consciente, que busca a troca 
do plástico pelo papelcartão, 
seja em alimentos, bebidas ou 
produtos de higiene e limpeza, 
tendo em vista a reciclabilida-
de. No e-commerce, da mesma 
forma, a tendência são emba-
lagens resistentes, mas que 
conversem com o público – e 
chamem para a experiência 
com a marca, rumo à próxima 
compra.

Por outro lado, sabemos 
que, em algum momento em 
2021, o mercado interno deve 
sofrer algum desaquecimento 
por conta da recomposição 
de estoques de toda a cadeia 
produtiva – podemos apenas 
estimar essa inversão para 
algum momento entre abril 
e maio.

Seja quando for, nosso oti-
mismo, ainda que cauteloso, se 
baseia nos números do setor e 
no sentimento que recebemos 
do consumidor, sempre em 
busca de mais qualidade tanto 
em seus produtos quanto nas 
embalagens que os acondi-
cionam.

(*) - É diretor comercial da Ibema 
Papelcartão (www.ibema.com.br).

Júlio Jubert Caiuby Guimarães (*)
Freepik

Aumento da importância de 
saúde e bem-estar: tudo rela-
cionado à saúde será top-of-mind 
para os consumidores. As pessoas 
também estão reconsiderando como 
investirão seu tempo e a tendência é 
investir cada vez mais em si mesmo. 
A valorização das experiências pes-
soais de evolução e qualidade de vida 
estão gerando impacto duradouro no 
mercado. As marcas devem olhar com 
muita atenção para esse segmento e 
proporcionar propostas de valor co-
nectadas com essas novas demandas. 
Elas devem atuar para aumentar seu 
papel nas mudanças da sociedade 
e gerar impacto positivo no modo 
de como as pessoas vivem, gerando 
mais bem-estar e colaborando para 
aumentar o nível geral de saúde da 
população.

 
As marcas que estiverem atentas a 

essas mudanças terão muitas oportu-
nidades para inovar, se conectar com 
seus consumidores e, além disso, gerar 
crescimento em novos mercados.

(*) É especialista em branding e sócio-proprietário 
da Nexia Branding.

Gastos solidários: propósito e res-
ponsabilidade social corporativa serão 
requisitos obrigatórios para as marcas 
por demanda do mercado. Além disso 
o valor da comunidade ganha destaque 
em relação às atividades egoístas. As 
marcas tem que se conectar com esse 
desejo.

 
Automatização da comunicação: 

as pessoas querem cada vez mais a 
personalização das experiências. Uma 
maneira das marcas fazerem isso é 
através de bots, que conversam com 
os clientes através da inteligência 
artificial. A tecnologia está avançando 
rapidamente e já consegue resolver boa 
parte dos problemas.

 
A diminuição da lealdade de mar-

ca: o crescimento das compras online 
transformou muitos produtos e serviços 
em commodities. Os millenials e a gera-
ção Z tem menos lealdade às marcas, e 
eles estão tomando conta do mercado 
de consumo. Esse é um grande desafio 
para as marcas já estabelecidas que tem 
que se defender e, uma oportunidade 
gigante para as marcas entrantes se 
posicionarem nesse novo cenário.

D.J. Castro (*)

A relação das pessoas com a 
tecnologia e consigo mesmas, 
sofreu uma mudança drástica 

que mudou o cenário completamente. 
Os planejamento de marketing tiveram 
que ser refeitos e até o modo como as 
marcas estão construindo suas estra-
tégias está sendo revisto. Isso faz com 
que as marcas tenham que se adaptar 
para sobreviver e prosperar nesses 
tempos complexos.

 
Listo abaixo algumas tendências de 

consumo que estão definindo o mercado 
digital neste ano e que as marcas devem 
ficar atentas:

 
O papel cada vez maior das com-

pras online: pode-se dizer que as 
pessoas aprenderam a comprar sem 
sair de casa e esse hábito vai persistir. 
As marcas que ainda não criaram ca-
nais digitais, terão que se adaptar para 
sobreviver. Além disso, as redes sociais 
agora abrem novos canais de vendas 
que podem ser aproveitados.

 
Consumo de conteúdo a partir 

do sofá: com boa parte das pessoas 
continuando a realizar trabalho remoto 
e perdendo menos tempo no trânsito, 
por exemplo, acaba gerando muito mais 
tempo disponível para assistir vídeos 
em plataformas de streaming. Essa 
explosão no tempo de visualização pode 
ser uma grande oportunidade para as 
marcas, tanto na criação de campanhas 
digitais direcionadas, quanto nas estra-
tégias de brandes content.

 
Um mundo com menos contato 

físico: a entrada no mercado do paga-
mento por aproximação, ou seja, sem 
contato físico e, o desenvolvimento 
de novas tecnologias de realidade au-
mentada e realidade virtual, abrem um 
mundo de oportunidades que pode ser 
explorado para criar novas experiências 
para as pessoas. Os consumidores estão 
dispostos a experimentar.

 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Trend Micro oferece vagas para São Paulo e 
Brasília

@A Trend Micro, líder mundial em soluções de cibersegurança, anuncia 
a abertura de cinco vagas para as localidades de São Paulo e Brasília. 

A Trend Micro busca profissionais apaixonados por tecnologia e com 
boa comunicação, desenvoltura, objetividade, criativos e com espírito 
de liderança para construção de uma carreira sólida. A empresa oferece 
salário e benefícios compatíveis com o mercado. “Buscamos profissionais 
com uma sólida experiência e que tenham boa desenvoltura dentro da 
sua área. O profissional precisa desenvolver o seu autoconhecimento e 
ter clareza sobre sua carreira e onde espera chegar”, comenta Janaina 
Korus, HR Manager, LAR (https://www.trendmicro.com).

Líder em infraestrutura de Contact Center 
em nuvem pela DMG Consulting

@A NICE inContact foi nomeada no Relatório de Mercado e Pro-
duto de Infraestrutura de Contact Center em Nuvem 2020-2021 

da DMG Consulting como líder em participação de mercado com base 
em licenças. O 13º relatório anual da DMG, empresa independente 
líder de pesquisa e consultoria que explora o cenário competitivo, 
participação de mercado, projeções e taxas de adoção, também cita 
o impulso adicional esperado para este mercado à medida que mais 
empresas mudam seus Contact Centers para a nuvem. De acordo com 
o relatório, esse mercado experimentou um crescimento significativo 
nos últimos 10 anos e a adoção da Nuvem como Serviço (CCaaS) deve 
acelerar em 2021 (www.nice.com).

O cenário tecnológico de 2021 será um 
reflexo vívido da pandemia e das novas 
regras de convivência ditadas pelo isola-
mento social. No ano passado os ataques 
cibernéticos aumentaram bastante, muito 
em função da adoção do trabalho remoto. 
A consultoria IDC estima que o mercado 
de segurança da informação cresceu 11% 
em 2020 no Brasil, puxado por segurança 
de rede e de conectividade e serviços 
gerenciados. Já os investimentos globais 
em segurança cibernética somaram US$ 
123,8 bilhões no passado, 2,4% mais que 
em 2019, segundo o Gartner.

Grandes empresas, inclusive gigantes de 
TI, e órgãos do governo americano sofre-
ram com ataques causados em que foram 
introduzidos um backdoor em software de 
update em um produto de gerenciamento 
de banco de dados. Joe Biden, presidente 
eleito dos Estados Unidos, classificou o 
hack como ‘grave risco para a segurança 

Especialista em segurança da informação aponta dicas 
de como evitar ataques cibernéticos

no mercado, bem como com políticas e 
protocolos de TI claros e objetivos. Para 
ele, é fundamental garantir que as contas 
de serviço e com direitos administrativos 
estejam bem protegidas e monitoradas.

“É preciso reduzir a área de superfície 
removendo ou desabilitando aplicativos 
não usados ou desnecessários. Além 
disso, ter implementada junto à sua arqui-
tetura de TI uma ferramenta que detecte 
e emita alertas sobre vulnerabilidades 
comuns de autenticação usadas durante 
ataques Golden Ticket/Pass-the-ticket 
e que controle a atividade de usuários 
e administradores com informações 
detalhadas de eventos de alteração. A 
automação do monitoramento dessas 
atividades de usuário não autorizadas ou 
suspeitas, como criação de arquivos fora 
dos limites ou início de processos sus-
peitos, é que ajudará a mitigar possíveis 
ataque e danos”, avalia Soares.

nacional’ e deve criar uma diretoria dentro 
de sua administração para cuidar especifi-
camente destes assuntos.

“Esses tipos de ataques são mais comuns 
do que imaginamos, e em 2021 tendem a 
crescer. O backdoor plantado é um exemplo 
de como muitos malwares agem. Um funcio-
nário distraído, por exemplo, pode a qual-
quer momento abrir um e-mail contendo 
um backdoor similar e os hackers munidos 
de estratégias de engenharia social explo-
ram principalmente estações usando uma 
técnica chamada de movimentação lateral 
até alcançar credenciais administrativas e 
elevar privilégios para então manter seus 
acesso”, explica o especialista em segurança 
da informação e diretor de Pré-Vendas e 
Serviços Profissionais da Quest Software, 
Rogério Soares.

Segundo Soares, estes hacks podem 
ser prevenidos com soluções acessíveis 

iF Design Award 2020 - o mais 
conceituado e completo prêmio 
de design do mundo, anunciou 
recentemente seus finalistas da 
primeira fase e, entre eles sete 
brasileiros marcam presença no 
portfólio de mobiliários – são 
eles -Jader Almeida, Roberta 
Banqueri, Linda Martins, Lia 
Siqueira, Fun Furniture De-
sign Studio, Azul Arquitetura 
e Design e Metaltru. Mais de 
10 mil inscritos em diversas 
categorias foram avaliados 
por um júri composto de 91 
especialistas em design de 21 
países diferentes.

O anúncio coloca o designer 
brasileiro em evidência e apro-
xima os profissionais ao merca-
do internacional, elegendo o 
design como uma ferramenta 
excepcional de relevância 
particular para negócios. Para 
Juliana Buso, coordenadora 
de projetos do Centro Brasil 
Design, instituição que repre-
senta o iF DESIGN AWARD no 
Brasil, "O Brasil tem ganhado 
muita atenção internacional em 
termos de design. Nosso design 
vem ganhando espaço entre os 
melhores do mundo!

Sendo o maior vencedor 
brasileiro na categoria de mobi-
liário, Jader Almeida concorre 
este ano com a cadeira Etta. No 
último mês, o designer também 
recebeu três premiações no In-
ternational Design Award 2020 
com a cadeira Olive, Para-sol 
Bird e mesa de Jantar Boule. 
Já a designer catarinense, Linda 
Martins, em sua primeira par-
ticipação no prêmio, é a única 
brasileira que concorre com 
duas peças, a poltrona Cecília e 
a Fly sistema modular, também 
na categoria mobiliário.

Desde 1953, o iF DESIGN 
AWARD concede um dos selos 
de qualidade mais importantes 
do mundo - a marca iF é reco-
nhecida internacionalmente 
como um símbolo de excelência 
em design. Considerado um 
dos prêmios de design mais 
importantes do mundo, chan-
cela as conquistas de design em 
diversas disciplinas: produto, 
embalagem, comunicação e 
design de serviço, experiência 
do usuário (UX) e interface 
do usuário (UI), arquitetura e 
design de interiores, bem como 
conceito profissional.

Talentos brasileiros são 
finalistas no 

iF Design Award 2021
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D - Consultores de Negócios 
Seguindo a modalidade de startups com aplicativos de carona como a 
Uber, 99 e outros, a WTK - O Seu Banco Agro inicia um novo formato 
e está buscando, em todo o país, consultor de Negócios que poderão 
fazer seu próprio salário e agenda. Esses profissionais serão totalmente 
treinados e capacitados de forma digital em uma plataforma online. 
Vão seguir uma trilha de conhecimento, por meio do site da empresa, 
que os levará a ter uma licença para ser um representante comercial 
de negócios da WTK - O Seu Banco Agro. A intenção é formar milhares 
de Consultores de Negócios pelo Brasil. O valor que cada profissional 
habilitado vai receber será estabelecido por ele. Saiba mais em: (https://
trilha.wtkagro.com.br/).

E - Criação de Abelhas 
A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente publicou Resolução 
que cria a categoria de fauna silvestre meliponário e regulamenta 
a criação de abelhas nativas sem ferrão no estado de São Paulo.  
Os criadores poderão fazer o manejo reprodutivo dos insetos para 
formação de novas matrizes, além da comercialização de produtos, 
como mel, ou subprodutos, como o própolis. Também serão permitidas 
atividades de educação ambiental ou ensino (visitas de estudantes, 
por exemplo), serviços de polinização, pesquisa científica e conser-
vação da espécie. Também, o meliponicultor, independentemente 
do número de colmeias que tenha ou pretenda criar, deverá fazer 
um cadastro simplificado no Sistema Integrado de Gestão de Fauna 
Silvestre com dados pessoais e informações das espécies que já possui 
ou queira trabalhar. 

F - Informações aos Motoristas
Foi pensando em facilitar a vida de motoristas e facilitar a regula-
mentação de veículos, com pagamentos de multas e impostos, que 
surgiu o Gringo, aplicativo que se propõe a ser o melhor amigo do 
motorista. Ele apresenta: consultas rápidas e centralizadas; pagamen-
tos com facilidade; CRLV digital direto no app; situação da CNH e do 
veículo. Com o app do Gringo, a chance do motorista perder prazos, 
informações valiosas e novidades no setor se reduz drasticamente. 
Isso porque o aplicativo se esforça para manter o motorista atualizado 
com todas as novidades, prazos relativos a débitos e documentação. 
Esse tipo de relação ainda pode ser um forte aliado na luta contra 
a inadimplência, garantindo transparência e fluidez aos processos. 
Saiba mais em: (www.gringo.com.vc). 

A - Bolsa-atleta 
A Universidade de Guarulhos (UNG) está com inscrições abertas para 
bolsa-atleta. Os selecionados terão direito a descontos de até 70% nas 
mensalidades durante todo o curso, seja na graduação ou na pós. As 
modalidades que estão com seletivas abertas são handebol, voleibol, 
basquete, judô, boxe, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, tênis de mesa, tênis, 
xadrez, futsal e atletismo, tanto para os times masculino quanto para 
o feminino. Para aprovar, a comissão de esportes da UNG avaliará o 
histórico esportivo do candidato. Além da bolsa de estudo, a institui-
ção também oferece espaços de treinamentos próprios, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Esportes de Guarulhos. As inscrições 
se encerram no próximo dia 15, e deverão ser feitas por meio do link 
(https://bit.ly/3oLvadJ). 

B - Expo Revestir
O Conselho de Administração da Anfacer, promotora da Expo Revestir, 
informa que a 19° edição do maior evento de soluções e acabamentos 
da América Latina, bem como o Fórum Internacional de Arquitetura, 
Design e Construção, previstos para acontecer entre os dias 22 e 26 de 
março, terão as suas edições realizadas virtualmente. A feira, conhe-
cida sempre por inovar, será realizada de forma digital, por meio do 
site (www.exporevestir.com.br). Com uma programação intensa, será 
disponibilizado, na plataforma, o catálogo de todos os expositores com 
seus respectivos produtos e as mais diversas formas de apresentar cada 
detalhe das coleções, como vídeos com os representantes das marcas 
explicando a funcionalidade de cada lançamento e uma galeria de fotos 
com todas as especificações. 

C - Tecnologias Exponenciais
A GFT, empresa global referência em tecnologias exponenciais para 
transformação digital e Business Agility, anuncia a abertura de 320 
vagas em TI para as áreas de dados, nuvem, arquitetura e desenvol-
vimento de software. Desse total, 230 são oportunidades no modelo 
home office e as demais são para localidades onde a empresa tem 
escritórios como Alphaville, São Paulo, Sorocaba e Curitiba. Dentre 
os requisitos das vagas, estão os perfis técnicos de acordo com cada 
cargo, que podem ser conferidos aqui. E também softs skills, entre 
eles comprometimento, proatividade, trabalho em equipe, autonomia 
e a organização. Durante este período de distanciamento social, a 
companhia adaptou processos de seleção com a realização de en-
trevistas, testes e contratações por meio virtual. Mais informações: 
(https://jobs.gft.com/go/brazil/4412501/). 

G - Norte e Nordeste 
A XP Inc. dá início a um processo de contratação relâmpago de cem 
profissionais da área de Engenharia de Software. As inscrições para o 
recrutamento estão em linha com o programa #XPdeQualquerLugar. O 
intuito é impactar profissionais de nível sênior que residam em regiões 
fora dos grandes centros, preferencialmente no Norte e Nordeste. A 
XP passa por um processo de estruturação de novos negócios, como o 
Banco XP, consolidação como uma empresa de tecnologia e de cresci-
mento orgânico das áreas em que já atua. Aderir ao conceito de con-
tratação relâmpago é uma forma de não só acelerar a entrada de novos 
profissionais na companhia, como também atrair os profissionais mais 
qualificados, independente de onde residam. Para participar, acessar a 
página (https://grnh.se/daef37ba2us).  

H - Processo de Expansão
A Zoox, empresa brasileira de tecnologias e soluções integradas de Big 
Data e Analytics, com atuação global e unidades em sete países, segue 
em franco crescimento internacional. A empresa iniciou seu processo 
de expansão na Ásia com a assinatura de parceria com a empresa Kloud 
Wifi e foco no setor de transportes. Já na Irlanda, assinou um acordo 
de distribuição do seu WiFi com a empresa Keltech iOT, para somar ao 
portfólio da empresa. O primeiro cliente a se beneficiar da parceria será 
o The Doyle Collection, um grupo hoteleiro com oito empreendimentos 
de luxo. Novos acordos ainda estão para ser anunciados, como, por 
exemplo, nos EUA, com uma rede de cassinos, e em Portugal. Saiba 
mais em: (https://zooxsmart.com). 

I - Profissionais de TI
A Datainfo está com mais de cem vagas disponíveis para profissionais de 
TI para atuar em Brasília e Pernambuco. Há vagas para diferentes perfis, 
desde candidatos diplomados aos que estão cursando Tecnologia da 
Informação. Além das vagas para essas localidades, a empresa dispõe de 
oportunidades em outras cidades como Cuiabá, Blumenau, Florianópolis, 
São José dos Campos, Curitiba, Porto Alegre e para trabalho remoto, 
aceitando candidatos de todo o país. Para se candidatar, o profissional 
pode enviar o currículo para o e-mail (gestaorh@datainfo.inf.br) ou se 
cadastrar diretamente pelo site (https://datainfo.gupy.io/). 

J - Aérea Francesa
O Grupo Air France-KLM mantém operação entre o Brasil e a Europa, 
mesmo com as condições mais restritas impostas pelos governos euro-
peus. A Air France tem 11 voos semanais, sendo 7 de e para São Paulo e 
4 de e para o Rio de Janeiro. Já a KLM opera semanalmente 7 frequências 
para capital paulista e 5 à fluminense. Os voos para Amsterdã da com-
panhia holandesa não estão abertos para clientes, devido às restrições 
para entrada no país, operando apenas com cargas. Conexões para outros 
países estão disponíveis, seguindo as exigências dos governos locais para 
trânsito ou destino final. “Adaptamos a programação de nossos voos de 
acordo com os cenários de restrições e retorno da demanda, e dada a 
importância do Brasil para o Grupo”, afirma Jean-Marc Pouchol, diretor 
geral Air France-KLM para a América do Sul. 

Promotor de vendas 
assume papel ainda mais 

estratégico no PDV

Os hábitos de consumo 
do shopper vem 
mudando há algum 
tempo. O consumidor 
está sinalizando 
constantemente que 
alterou seus padrões e 
preferências

Ele está ainda mais 
exigente, analítico e 
seletivo. Muitos são os 

aspectos levados em conside-
ração na hora das compras. A 
decisão não é mais pautada 
somente no preço ou qualida-
de. O atendimento, as soluções 
que o produto traz para a vida 
do consumidor, as facilidades 
oferecidas, além da experiên-
cia com o produto ou serviço, 
tudo isso se tornou decisivo 
para compra, e com isso o 
ponto de venda, vêm ganhando 
muita relevância. 

Com esse cenário, aliado às 
facilidades de compras online 
e ao redirecionamento que o 
marketing tem feito em mer-
chandising, a figura do promo-
tor de vendas também precisou 
se reinventar e passou a ser ain-
da mais relevante no trade. O 
processo de mudança do papel 
desse profissional no PDV, que 
já vinha acontecendo há algum 
tempo, foi acelerado por conta 
da pandemia da Covid-19, uma 
vez que com o distanciamento, 
a necessidade de fazer com-
pras rápidas e a preocupação 
com questões de segurança 
e higiene, também fizeram o 
consumidor mudar seu com-
portamento de compra. O 
promotor continua sendo uma 
figura central na ponte entre 
as marcas e o consumidor. E 
o PDV é o lugar no qual 72% 
da decisão de conversão acon-
tece. Todas essas mudanças 
exigiram atualizações do trade 
e dos profissionais que atuam 
no varejo. 

Com isso, as novas ações 
dos promotores de venda 
passaram a ter um papel muito 
mais estratégico nos estabe-
lecimentos. Esse profissional 
passou a atuar ainda mais na 
linha de frente, pois o shopper, 
que comia em restaurantes, 
que saía para jantar, as crianças 
que ficavam na escola, passa-
ram a ficar dentro de casa, e 
começaram a consumir mais no 
lar, inclusive com a compra e 

procura por novos itens. Isso 
faz com que o promotor se 
torne o principal link entre o 
shopper e a indústria, desde 
o ponto de vista de produto, 
necessidades de novas solu-
ções ou até a melhor forma de 
expor e comunicar o produto 
no ponto de venda. 

Um outro aspecto relevante 
é que estando em casa, muitas 
pessoas adotaram o modelo ‘Do 
it yourself’, ou em português, 
faça você mesmo. Isso ocorreu 
em várias categorias, desde ali-
mentação, já que muita gente 
passou a cozinhar no período, 
até limpeza do lar, autocuida-
do, jardinagem, entre outros 
exemplos. Surgiu uma nova 
demanda nos estabelecimen-
tos. E os promotores, que são 
os profissionais que abastecem 
os supermercados, precisaram 
observar e absorver as neces-
sidades do shopper, os novos 
hábitos de consumo e entender 
de que maneira ele pode facili-
tar a jornada do cliente no PDV. 

Muito além de fazer a re-
posição, demonstração e de 
analisar os itens que tem mais 
saída, onde tem mais saída, 
os promotores também são 
responsáveis por promover 
o cross merchandising de 
produtos, são eles - junto ao 
gerente de loja - que pensam 
e criam ambientes ‘temáticos’, 
como ter um local específico 
para itens de café da manhã, 
ou para o churrasco, a fim de 
deixar o momento de compras 
mais ágil.  

As circunstâncias exigiram 
uma habilidade nova, a de 
olhar de forma mais ampla, 
uma visão 360 graus. É papel 
do promotor fazer uma análise 
detalhada da concorrência, 
coletar dados estratégicos e 
fundamentais para a indústria. 

Mas o promotor não atua 
sozinho. Junto dele há uma 
equipe de planejamento, de 
Business Intelligence, que 
possui ferramentas adequadas 
e um time atento às inovações 
e tendências do mercado. So-
mente assim, e com todos os 
envolvidos alinhados, é possí-
vel tomar decisões rápidas e 
assertivas. 

(*) - Experiente no mercado 
corporativo com atuação 

diversificada em várias áreas 
e segmentos, é superintendente 
de operações de Field Marketing 

da ALLIS. 

Claudirene Matos (*)

Alimentos e bebidas continuam puxando os preços para cima, 
mas com menos força.

A informação foi divul-
gada ontem (9), pelo 
IBGE. Nos últimos 

12 meses, o indicador acu-
mula alta de 4,56%, acima 
dos 4,52% observados nos 
12 meses imediatamente 
anteriores. Em janeiro de 
2020, a variação havia sido 
de 0,21%. Alimentos e bebi-
das continuam puxando os 
preços para cima, mas com 
menos força. 

Já a mudança de bandeira 
nas contas de energia elétri-
ca e as quedas nos preços de 
passagens aéreas ajudaram a 
segurar a inflação em janeiro. 
De acordo com o estudo, 
outro grupo que registrou 
deflação em janeiro foi o de 
vestuário (-0,07%), após 
alta de 0,59% em dezembro, 
quando as vendas do setor se 
aqueceram para as festas de 
fim de ano. Entretanto, os 
demais sete grupos que com-

A produção industrial 
fechou o ano de 2020 com 
queda em 12 dos 15 locais 
pesquisados pelo IBGE, 
de acordo com dados di-
vulgados ontem (9). Os 
principais recuos foram re-
gistrados no Espírito Santo 
(-13,9%), Ceará (-6,1%) 
e São Paulo (-5,7%). Na 
média nacional, segundo 
dados do instituto divul-
gados na semana passada, 
a indústria teve queda de 
4,5%. 

Outros locais que tive-
ram redução da produção 
acima da média nacional 
foram Amazonas (-5,5%), 
Rio Grande do Sul (-5,4%), 
Bahia (-5,3%) e Mato Gros-
so (-5,2%). 

Também recuaram no 
ano passado, porém abai-
xo da média nacional, os 
seguintes locais: Santa 
Catarina (-4,4%), Minas 
Gerais (-3,2%), Região 
Nordeste (-3%), Paraná 
(-2,6%) e Pará (-0,1%). 

Inflação do 
aluguel é de 
25,71% em 
12 meses

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste de contratos de 
aluguel, registrou inflação 
de 2,58% em janeiro deste 
ano. A taxa é maior que 
as de dezembro (0,96%) e 
janeiro de 2020 (0,48%). 
Segundo a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV),  em 
12 meses o  acumulado é 
de 25,71%.   

A alta de dezembro para 
janeiro foi puxada pelos 
preços no atacado, medi-
dos pelo Índice de Preços 
ao Produtor Amplo, cuja 
inflação subiu de 0,90% 
para 3,38% no período. O 
Índice Nacional de Custo da 
Construção também teve 
alta, ainda que de forma 
mais moderada, ao subir 
de 0,88% em dezembro 
para 0,93% em janeiro. Já 
o Índice de Preços ao Con-
sumidor, que mede o varejo, 
teve queda ao passar de 
1,21% em dezembro para 
0,41% em janeiro (ABr).
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IBGE: inflação oficial desacelerou 
para 0,25% em janeiro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, registrou 
0,25% em janeiro, 1,10 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro de 2020 (1,35%)

em janeiro, especialmente 
por conta da alta do lanche 
(1,83%). O custo dos trans-
portes (0,41%) também 
desacelerou frente ao mês 
anterior (1,36%), principal-
mente por causa da queda 
no preço das passagens aé-
reas (-19,93%), cujos preços 
haviam subido 28,05% em 
dezembro. 

Já os combustíveis (2,13%) 
apresentaram variação 
maior que a do mês passado 
(1,56%), com destaque para 
a gasolina (2,17%) e o óleo 
diesel (2,60%). Os planos de 
saúde (0,66%), que estavam 
com reajuste suspenso em 
2020, terão agora em 2021 
aumentos retroativos, o que 
impacta na saúde e cuidados 
pessoais (0,32%). Em janei-
ro, foi incorporada a primeira 
parcela da fração mensal do 
reajuste anual suspenso em 
2020.

põem o índice, contabiliza-
ram elevação de preços, com 
destaque para alimentação e 
bebidas (1,02%), grupo que 
apresentou a maior variação 
e o maior impacto positivo 
(0,22 ponto percentual) no 
índice do mês. 

Mas a alta foi menos in-

tensa que a de dezembro 
(1,74%). Os alimentos para 
consumo no domicílio, que 
haviam subido 2,12% no mês 
anterior, variaram 1,06% em 
janeiro. Já a alimentação fora 
do domicílio teve movimento 
inverso, passando de 0,77% 
em dezembro para 0,91% 

Doze locais tiveram queda na 
produção industrial em 2020

Três estados fecharam o 
ano com resultado positivo: 
Pernambuco (3,7%), Rio 
de Janeiro (0,2%) e Goiás 
(0,1%).

Na comparação de dezem-
bro de 2020 com o mês an-
terior, houve alta em 11 dos 
15 locais pesquisados, com 
destaque para Espírito San-
to (5,4%) e Ceará (4,7%). 
Quatro locais tiveram que-
da, sendo as maiores delas 
observadas na Bahia (-4%) 

e no Amazonas (-3,7%). 
Na comparação anual, de 
dezembro do ano passado 
com dezembro de 2019, 
13 dos 15 locais tiveram 
aumento na produção. Os 
destaques foram Rio Gran-
de do Sul (19,7%), Paraná 
(18,9%), Santa Catarina 
(18,7%) e Minas Gerais 
(18,4%). Dois locais tive-
ram queda: Rio de Janeiro 
(-3,9%) e Goiás (-3,5%) 
(ABr). 
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Na média 
nacional a 

indústria teve 
queda de 4,5%.



A importância da 
diversidade nas 

empresas

Diversidade pode 
ser compreendida 
como o conjunto de 
diferenças e valores 
compartilhados 
na vida social dos 
indivíduos

Se refere à pluralida-
de e multiplicidade. 
Quanto mais variada 

for uma equipe, mais pos-
sibilidades uma organização 
terá no desenvolvimento de 
uma cultura inovadora. Um 
ambiente criativo é impul-
sionado por visões e vivên-
cias diferentes. No Brasil, 
falar sobre diversidade no 
mercado de trabalho ainda 
é falar sobre discriminação 
e desigualdades. 

As empresas alcançam 
apenas 5% de pessoas com 
deficiência (PcD) em seu 
quadro funcional, segundo 
a Relação Anual de Infor-
mações Sociais (RAIS), de 
2019. A presença de mu-
lheres na força de trabalho 
também é pequena, além 
de serem mal remuneradas 
e grande parte trabalhar na 
informalidade. Em cargos 
de alta gestão, temos 19%, 
enquanto a média global 
é de 27%. A comunidade 
LGBT+ representa 9% da 
população brasileira e 43% 
afirmam ter sofrido discri-
minação no ambiente de 
trabalho. 

No país, pretos consti-
tuem 55,8% da população, 
segundo o IBGE, entretanto 
a inserção no mercado de 
trabalho é baixa e recebem 
salários menores. No am-
biente de trabalho, investir 
na diversidade não pode ser 
apenas cumprir a legislação 
ou fazer parte de tendências 
para fortalecer a marca da 
empresa. A diversidade nas 
organizações contribui para 
o alcance de resultados 
ainda mais diferenciados. 

Pesquisas da Harvard 
Business Review e da Con-
sultoria McKinsey & Com-
pany demonstram aumento 
de retorno financeiro em 
empresas que tem em seu 
quadro funcional diversida-
de de gênero e étnica, por 
exemplo. Os profissionais 
se sentem mais acolhidos 
trabalhando com um grupo 
diversificado. Engajamen-
to, trabalho em equipe, 
cooperação, tolerância e 
inteligência emocional são 
habilidades mais presentes 
na cultura de organizações 
inclusivas.

O papel da liderança é 
fundamental para a pro-
moção dessa cultura. Um 
líder que de fato inspire as 

pessoas e respeite a indivi-
dualidade dos profissionais 
da sua equipe reconhecerá a 
importância e os benefícios 
de fomentar a diversidade. 
Em empresas onde existe 
respeito à diversidade há 
uma tendência a se ter me-
nos conflitos. A convivência 
entre as diferenças é saudá-
vel e lidar com divergências 
de opiniões pode estimular 
uma negociação ganha-ga-
nha e a busca pelo consenso.

Percebemos que as novas 
gerações se posicionam com 
mais naturalidade a favor 
do respeito ao próximo, 
estimulando e provocando 
discussões sobre o tema.

Algumas iniciativas po-
dem contribuir para fortale-
cer a cultura da diversidade 
no mundo corporativo. Por 
exemplo, a realização de 
trabalhos voluntários na 
empresa pode influenciar a 
adoção de uma política de 
diversidade no ambiente de 
trabalho, além de promover 
a oportunidade de desen-
volver algumas habilidades, 
além da empatia e respeito 
às diferenças. 

Há organizações que im-
plementam projetos de 
voluntariado, como pontapé 
inicial para o trabalho de 
mudança de cultura. Progra-
mas de inclusão na empresa 
promovem mais engajamen-
to de líderes e equipes, pois 
muitos defendem causas e 
não encontram espaço no 
mundo corporativo para se 
manifestarem. Comitês de 
mulheres e de LGBTQIA+, 
por exemplo, podem ser 
estruturados e liderados por 
colaboradores, que sentirão 
mais liberdade para ter au-
tenticidade e genuinidade 
no trabalho.

Ampliar e garantir a di-
versidade nas organizações 
significa dar a oportunidade 
para que a pessoa tenha 
um melhor desempenho, 
independentemente do 
seu gênero, do que gosta 
e de como pensa, em um 
ambiente que seja aberto a 
receber diversos perfis. A 
nossa sociedade pede por 
mudanças estruturais em 
relação à pluralidade, além 
da necessidade de adotar 
mais iniciativas de empo-
deramento e combate ao 
preconceito. Todas as cau-
sas devem ser abraçadas. 

Não há mais espaço para 
hostilidade. É um valor 
agregado fazer parte de uma 
organização que pensa e age 
dessa forma. 

(*) - Pedagoga, graduada pela UERJ, 
e Administradora de Empresas, 

pela Universidade Cândido Mendes, é 
especialista em RH e 

Sócia-Diretora da Yluminarh 
(ylana@yluminarh.com.br).

Ylana Miller (*)

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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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Hoje, 21% dos aposentados brasi-
leiros continuam ativos no mercado 
de trabalho. Segundo pesquisa feita 
pela Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC 
Brasil, 47% destes idosos seguem 
trabalhando por necessidade finan-
ceira, porque, na maioria das vezes, 
o valor do benefício do INSS não é 
suficiente para pagar as contas ou 
manter o mesmo padrão de vida. 

Desses, 91% contribuem ativa-
mente com o orçamento familiar, 
sendo que 43% são os principais 
responsáveis pelo sustento da casa. 
A grande maioria dos brasileiros não 
costuma se preparar para a velhice 
ou planejar a aposentadoria, pen-
sando apenas na renda que virá do 

INSS. Mas, como geralmente o valor 
médio do benefício concedido não 
é suficiente para cobrir despesas 
básicas de saúde, muitos idosos 
precisam permanecer no mercado 
de trabalho.

“Com o aumento da expectativa 
de vida, é cada vez mais comum per-
ceber que o brasileiro não tem pla-
nejamento financeiro e costuma não 
se preparar para a aposentadoria. 
Por isso, o número de aposentados 
que continuam trabalhando ainda é 
grande. Muitos deles quando che-
gam na terceira idade percebem que 
o valor do INSS, por exemplo, não 
é suficiente para manter despesas 
ou ajudar no orçamento familiar. 

Por isso, ter um planejamento 

financeiro é importante para uma 
velhice segura e com mais quali-
dade de vida”, explica o gerente 
da Sicredi Iguaçu em Campinas, 
Wellington Marsula. Entre as dicas 
mais importantes para ter uma 
aposentadoria mais tranquila estão 
os investimentos na Previdência 
Privada. “Os tipos mais comuns são 
PGBL e VGBL. Estes dois planos 
são exemplos de aposentadorias 
privadas e não estão ligadas ao INSS. 
PGBL significa plano gerador de 
benefícios Livres e VGBL significa 
vida gerador de benefícios livres”, 
explica Marsula.

Em relação à tributação progres-
siva compensável no momento do 
resgate, a incidência de IR na fonte 

acontece, de forma antecipada, 
na alíquota única de 15% e no 
recebimento de renda, conforme 
a Tabela Progressiva do IR. Os va-
lores recebidos e o valor recolhido 
antecipadamente devem ser lança-
dos na declaração de ajuste anual 
de IR e podem ser compensados 
ou restituídos de acordo com suas 
despesas médicas, escolares ou com 
os seus dependentes econômicos.

Já na Tributação regressiva 
definitiva ao longo do tempo, as 
alíquotas na fonte diminuem. Assim, 
quanto mais tempo o dinheiro ficar 
investido, menos imposto a pessoa 
pagará. No momento do resgate ou 
recebimento de renda, a incidência 
de IR ocorre de forma definitiva e 

exclusiva na fonte, começando em 
35%, com redução de 5% a cada 2 
anos, até atingir 10% para prazos 
acima de 10 anos.

Durante toda a vida acabamos 
investindo apenas em gastos essen-
ciais e esquecemos de fazer uma 
reserva financeira. Atualmente, 
existem vários tipos de investi-
mentos seguros que podem ser 
usados, como poupança, títulos 
públicos e CDBs. Existem também 
investimentos de longo prazo com 
possibilidade maior de rentabilida-
de, porém com mais riscos, como os 
Fundos de Investimento de Ações, 
Fundos de Investimento Multimer-
cado e Ações.- Fonte: (www.sicredi.
com.br).

Nove em cada dez alunos da Uau Escola de Estética Animal já 
vêm com a ideia de abrir seu próprio negócio.

Nesse cenário, o mer-
cado de serviços pet 
tem atendido os que-

sitos e chamado a atenção 
de muitos empreendedores.

Nos nove primeiros meses 
de 2020, graças aos efeitos da 
crise do Conoravírus, a eco-
nomia brasileira caiu 5% em 
relação ao mesmo intervalo 
de 2019. Segundo o Institu-
to Pet Brasil, nesse mesmo 
período, o setor de produtos 
e serviços para pets cresceu 
7%, gerando um faturamento 
de R$ 40 bilhões ao final ano 
passado. O Radar Pet 2020 
apontou que 53% dos domi-
cílios brasileiros têm cães ou 
gatos entre os familiares, ou 
seja, um mercado consumi-
dor imenso, com mais de 37 
milhões de lares.  

Quem viu de perto toda a 
movimentação do setor foi 
a groomer internacional e 
diretora da Uau Escola de 
Estética Animal, localizada 
em Sorocaba, Natália Es-
pinosa. Mesmo com quatro 
meses de portas fechadas 
por conta da pandemia, sua 
escola, voltada para pro-
fissionais do mercado pet, 
ainda cresceu 8% em 2020. 
“No começo, nós achávamos 
que o serviço de banho e 
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Com mercado em 
alta, setor pet vira opção de 

empreendedorismo e emprego
Com a dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, uma das opções é tentar um negócio próprio, de 
preferência em uma área com crescimento constante e que pouco sofre com as crises

aulas específicas para as 
necessidades desse público, 
como noções básica de finan-
ças, empreendedorismo e o 
desenvolvimento do perfil 
comportamental do gestor.

“As pessoas estão come-
çando a compreender o valor 
de um bom profissional. Os 
profissionais do futuro pre-
cisam ter uma qualificação 
melhor e cada vez mais contar 
com especializações e atuali-
zações. Só assim vai ser pos-
sível se destacar no mercado 
de trabalho e obter sucesso 
nos seus empreendimentos”, 
relata a groomer com expe-
riência internacional. 

“Uma tendência é investir 
em pet boutique, e salões de 
tosa com projeto e decoração 
que remeta a um salão de 
beleza humano, um lugar 
que ofereça atendimento 
especial, produtos e serviços 
diferenciados para um públi-
co que não mede esforços 
para ter o seu pet tratado e 
cuidado como ele merece”, 
finaliza Natália. Aproveitar 
o momento para entrar no 
mercado pet pode ser uma 
importante estratégia, mas 
exige muito planejamento 
e estudo. Fonte: (www.
instagram.com/uauescola/).

tosa não era essencial. Mas 
quando passamos alguns 
meses fechados, eu percebi 
em que estado ficaram os 
animais”, relata Natália. 

Não foi apenas a groomer 
que percebeu a importância 
da rotina de banho e tosa. 
Muitos tutores, que por con-
ta do isolamento passaram 
a ter mais tempo com os 
pets, também notaram essa 
necessidade. O resultado foi 
que os serviços de estética, 
que incluem banho e tosa, 
oferecidos pela Uau Escola, 
cresceram 45,21% no pri-
meiro semestre de 2020 em 
relação ao mesmo período 

do ano anterior. Esse é um 
movimento que também foi 
sentido em outras empresas 
do setor.

“A procura por profissio-
nais está tão grande que nós 
recebemos, semanalmente, 
de cinco a oito vagas de 
emprego em petshops da 
região e não conseguimos 
preencher todas”, releva 
Natalia Espinosa. “Nove em 
cada dez dos nossos alunos 
já vêm com a ideia de abrir 
seu próprio negócio”. Para 
atender essa alta demanda 
pelo empreendedorismo, 
alguns cursos oferecidos 
pela instituição já possuem 

Uma das características dessa geração é ser multita-
refa. É comum você ver uma pessoa ouvindo música, 
escrevendo um relatório e passando uma informação 
para alguém. Com isso, existem cada vez mais ferramen-
tas para explorar todos os nossos sentidos e capturar 
nossa atenção. Uma dessas ferramentas é sem dúvida 
o áudio. O mercado de negócios e marketing já enten-
deu isso e investe cada vez mais em ferramentas para 
potencializar negócios. 

Recentemente a Deloitte apontou que o mercado 
de podcasts movimentou mais de US$ 1 bilhão em 
2020. Já o app da vez, Clubhouse chegou a valuation 
de US$1 bilhão em apenas um ano e virou febre entre 
os brasileiros. Além desses, tem as compras por voz, 
que é onde as empresas estão mais focadas, afinal 
através desse canal elas podem faturar, vendendo seus 
produtos e serviços. 

“A popularização de homekits e assistentes pessoais 
virtuais tendem a tornar as compras realizadas por co-
mando de voz cada vez mais comuns. É esperado que 
as conversas conduzidas por IA fiquem cada vez mais 
naturais e eficientes, enquanto isso os recursos humanos 
ficam livres para as tarefas onde são insubstituíveis. E 
baseando-se nos históricos de buscas e compras dos 
consumidores, as lojas podem oferecer recomenda-
ções mais assertivas”, observa Felipe Russi, diretor de 
marketing da Tatix Full Commerce. 

Um em cada cinco consumidores nos EUA já fizeram 
alguma compra por meio de um dispositivo controlado 
por voz, como o Amazon Echo ou Google Assistant, 
segundo aponta o estudo Future of Retail 2017, da 

Estratégias de áudio e voice search 
estão em alta

Walker Sands. “Os números impressionam. Estima-se 
que, até 2022, o volume transacionado por assistentes 
de voz será de U$ 40 bilhões de dólares, de acordo com 
uma pesquisa da OC&C Strategy Consultants”, observa 
Felipe, acrescentando que hoje são mais de 1 bilhão de 
buscas por voz realizadas mensalmente, em um mercado 
de assistentes de voz que cresce 48% ao ano. 

“Hoje, o principal uso desses dispositivos é para es-
cutar música, consultar notícias, buscar informações 
e previsão do tempo, por exemplo. Mas a tendência é 
que a ferramenta vá se tornando um hábito diário e com 
isso os usuários variem seu uso até chegar às compras, 
que é o que estamos enxergando com bons olhos como 
conveniência e também assessibilidade”, finaliza Felipe. 
Fonte: (https://tatix.com.br/).

Existem cada vez mais ferramentas para explorar todos os 
nossos sentidos e capturar nossa atenção.
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Nove em cada dez idosos ajudam financeiramente a família
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Edital de Citação Prazo 20 Dias Proc. Nº 1055931-74.2014.8.26.0100. O Dr. Marcelo Augusto 
Oliveira, Juiz de Direito da 41ª VC do Foro da Capital, Faz saber a corréu Antonio Márcio Soares da 
Silva, CNPJ: 15.444.895/0001-20. que Adidas AG E/O ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c 
Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, "pois o requerido esta reproduzindo 
suas marcas Adidas e ASICS e suas respectivas variações, para assinalar produtos falsificados". 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi 
deferida a citação do requerido por edital, para que Contestem a presente ação no prazo de 15 dias, 
a contar do prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Ficando 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será este edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007620-32.2018.8.26.0320O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Limeira, Estado de SP, Dr(a).Guilherme Salvatto Whitaker, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Joao Paulo da Silva, Brasileiro, CPF 312.803.058-86,que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro de Gestão de Meios de pagamento Ltda, objeti 
vando o receb. da quantia de R$ 10.214,29 - referentes às faturas de nº 166545649, com venc. em 
10/11/2014 e fatura de nº 169800355, com vencimento em 10/12/2014 (ambas vencidas e não 
pagas), devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes 
à 5% do valor da causa, ou a presente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 
do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua Citação por edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Limeira, aos 13/01/2021.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004800-08.2018.8.26.0363 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara, do Foro de Mogi Mirim, Estado de SP, Dr(a). Maria Raquel Campos Pinto Tilkian 
Neves, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Jose da Silva, Brasileira, CPF 288.210.538-06, 
com endereço à Rua Eupidio Medeiros, 2, Quadra 04, Jardim Idalia, CEP 02480-000, Itaborai - RJ, 
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, alegando em síntese que é credor da requerida por serviços prestados referentes 
às faturas nº 211526155 e 207912854, venc. e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0043463-85.2020.8.26.0100. A Drª. Renata Martins de 
Carvalho, Juíza de Direito da 42ªVC do Foro Central da Capital – SP. Faz Saber a Essencial 
Indústria de Calçados, R. Antonio Pedro Silva, 547, Gerson Batista de Freitas, Nova Serrana – MG, 
e a Luís Fernando Durante Cardoso – ME, CNPJ 08.308.654/0002-70, na pessoa de seus 
representantes legais, que nos autos de cumprimento de sentença supra ajuizado por Calçados 
Azaleia S.A, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
75.417,43 (set/2020), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC), e conforme art.536 CPC, da obrigação de não fazer, no sentido de que se 
abstenham-se de fabricar, distribuir, transportar, comercializar, manter em estoque, expõe a venda 
e/ou divulgar, a qualquer título produtos que ostentam reprodução indevida, imitação ou façam 
referência aos produtos da exequente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 
120.000,00. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002130-66.2012.8.26.0543O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a).Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Jailson Bruno da Silva, CPF 062.120.276-25, com endereço à Rua Salvador 
Varallo, 65, PQ. Senhor do Bonfim, CEP 12040-400, Taubaté - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Indenização por parte de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, alegando em síntese: 
interpôs esta ação por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que 
ocorreu dia 07/03/2010, por volta das 06h15min, o Req. estava trafegando com o veículo Marca 
Volkswagen, Modelo Gol 1.0, cor Cinza, ano 2003, placa DHZ - 8367, RENAVAM 814683754, na 
altura do Km 78 +000, sentido sul da rodovia, quando veio a dormir e perdeu o controle do referido 
veículo e vindo em seguida atingir e danificar patrimônio publico sob concessão da requerente. 
Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 669.977. O 
Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização 
da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles 
que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente 
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$7.112,14. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017431-94.2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Patricia Svartman 
Poyares Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Transnautica Transportes Especiais Ltda ME, 
CNPJ 01.832.991/0001-31,com endereço à Estr Galvao Bueno, 6597, ou 7605 ou 7807,da Represa 
CEP 09842-080, São Bernardo do Campo-SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de Irga Lupercio Torres S/A, alegando em síntese valor de crédito de R$20.559,07, devidamente 
atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do art. 701 do CPC, referente ao 
contrato de locação de equipamentos firmado entre as partes e não foi cumprido. O réu será isento 
do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado 
no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida sua 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0082878-80.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Monica Di Stasi Gantus Encinas, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antônio Gimeniz, RG 2441153, CPF 185.019.158-15, e sua cônju 
ge, Maria Cardoti Gimeniz, CPF Nº 166.290.668-47, que por este Juízo e respectivo cartório, proces 
sam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado e sua cônjuge em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada sua Intimação, por edital, da “penhora que recaiu sobre o lote 18 da quadra CQ do 
empreend. Terras de Santa Cristina – Gleba VII, registrado sob a matrícula Nº 42.576 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Avaré/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Antonio 
Gimeniz, CPF/ME Nº 185.019.158-15". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) 
bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 dias úteis, a contar após o prazo 
do presente edital, para que o executado apresente nos autos sua impugnação, bem como o prazo 
de 15 dias úteis, a contar após o prazo do presente edital, para que o cônjuge interponha embargos 
de terceiro. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1014510-61.2015.8.26.0006O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Sinval Ribeiro de 
Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Djalma Gomes de Souza Filho, RG nº 12.433.470, 
CPF/MF nº 007.565.178-50, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 14.254,44, referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 
19, da Quadra GN, do Loteamento Terras de Santa Cristina Gleba II (atualmente denominado 
Riviera de Santa Cristina II). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na formada lei. Nada Mais.  

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0104265-30.2012.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Luiz Fernando Rodrigues Guerra, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Geraldo Maria dos Reis, RG Nº 28.327.685-X, CPF/MF Nº 
825.472.036-34, que Momentum Empreendimentos Imobiliários  Ltda, ajuizou-lhe ação de Cob. no 
valor de R$ 1.623,56 referente às da taxa de conservação do lote 13, da Quadra FX, do 
Empreendimento Terras de Santa Cristina Gleba VII. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de dezembro de 2020 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0065670-83.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Monica Di Stasi Gantus Encinas, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Manoel Ferreira dos Santos, Brasileiro, Solteiro, RG 18.910.935, 
CPF 030.052.208-85, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital acerca da penhora que recaiu sobre os direitos 
aquisitivos que o executado detem sobre o lote 20 da quadra HK do Empreendimento Terras de 
Santa Cristina – Gleba III, registrado sob a matrícula nº 14.252 do Cartório de Registro de Imóveis 
de Avaré-SP, do qual foi nomeado Depositário, não podendo abrir mão do bem, em questão, sem 
expressa autorização deste Juízo, podendo ainda, no prazo de 15 dias, após o prazo do presente 
Edital, oferecer impugnação, sem a qual o bem será avaliado e levado levado à Leilão. Não havendo 
manifestação o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012358-90.2020.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Luiz Fernando Rodrigues Guerra, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Natalina Lopes dos Reis, CPF/ME Nº 113.842.838-89 e terceiros 
interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-
se os autos do Cumprimento de Sentença que lhe move Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua intimação por 
edital da “penhora que recaiu sobre o lote 13 da quadra MX do empreendimento Ninho Verde - 
Gleba II, registrado sob as matrícula Nº 18.573 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Botucatu/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Natalina Lopes dos Reis, 
CPF/ME Nº 113.842.838-89". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) deposi 
tado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento 
das obrigações inerentes. NADA MAIS. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000450-46.2020.8.26.0420 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da Vara Única, do Foro de Paranapanema, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Henrichs 
Favero, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Regiane Cristina da Silva, Brasileira, Solteira, Empresá 
ria, RG 45.238.672-X, CPF 278.541.668-62, com endereço à Rua Coronel Joaquim Machado, 254, 
Centro, CEP:18430-000, Ribeirão Branco - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumpri 
mento de sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 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 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$40.246,29, 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 de Paranapanema, aos 12 de novembro de 2020 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0046527-06.2020.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 43ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Sérgio Ricardo da Silva, CPF 061.803.878-77, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
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  dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$58.632,82, 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1046662-90.2019.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Fabio Varlese Hillal, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Vilson Gaspar Ferreira, Brasileiro, CPF 267.366.808-08, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários 
LTDA, alegando em síntese: O requerido comprou, através de contrato, o lote 13 da quadra DQ do 
Loteamento de Santa Cristina III, deu em entrada mas deixou de pagar as prestações a que se 
comprometeu, além de débitos de IPTU e taxa de conservação do loteamento, somando uma dívida 
de R$ 8.851,93 em novembro/19. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 01 mês. Processo Nº 1003855-33.2015.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Fábio Henrique 
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Walmir Ferraz, Brasileiro, RG 11575213, CPF 
023.128.668-62, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, para Cobrança no valor de R$ 21.332,70 
(Mar/2015), referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 25, da Quadra IK, do 
Loteamento Ninho Verde - Gleba II. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2021.  

MGH Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ/MF sob nº 49.356.314/0001-10

Edital de Convocação
Ficam os senhores sócios convocados para reunião, na Avenida George Saville Dodd, nº 128, em
03/03/2021, as 11:30 horas para a seguinte ordem do dia: (a) alteração dos parágrafos 1º e 2º  da
cláusula 9ª do Contrato Social. (b) Discussão e decisão sobre retirada de sócio. (c) Outros
assuntos de interesse social. A Diretoria.                                                                              (06, 09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004542-82.2020.8.26.0609 O MM. Juiz de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr. Rachel de Castro Moreira e Silva, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Clemente Gonçalves Viana, Brasileiro, Solteiro, RG 15.793.142-0, 
CPF 055.243.898-74, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 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$ 52.420,61, 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003555-75.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Barbara Santanna, CPF 026.942.861-51, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o 
recebimento da quantia de R$4.627,46 (em janeiro/2018), devidamente atualizada, decorrente do 
inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais relativo ao curso de 
Especialização em Anatomia Macroscópica e Por Imagem em 2012. Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, ficando isento de 
custas e honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. Não sendo opostos embargos à ação, a 
ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1002725-69.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional IV-Lapa, Estado de SP, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Fernando Barbosa de Mello Ratto RG Nº 25.171.150-X, CPF Nº 
213.855.618-23, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 3.959,32. 
devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, 
Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias 
supra, pague ou embargue a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 18 de dezembro de 2020.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007414-56.2020.8.26.0161 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Diadema, Estado de SP, Dr(a). Rafael Bragagnolo Takejima, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Heleandra Vaz Broniassi Inácio Pereira, CPF Nº 155.373.448-31 e RG Nº 
21.468.132-4, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por União Social Camiliana, foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 11.556,07, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Diadema, 24 de novembro de 2020. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001708-30.2020.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional XII-Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Camila Sani 
Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Carolina de Souza Ferron RG Nº28.264. 
162-2, CPF Nº 287.572.508-47, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a 
sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 18.408,03, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) 
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013424-21.2012.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Mauá, Estado de SP, Dr(a). Thiago Elias Massad, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Simone Alves da Silva, RG 28.125.587-8, CPF 263.966.098-51, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: ser credora no 
valor de R$ 6.938,54, referente a prestação de serviços educacionais, devidamente atualizada e, 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, sendo o réu isento 
do pagamento de custas processuais se cumprir o acima no prazo, bem como, não cumpra no prazo 
e os embargos não foram opostos, cinstituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007541-29.2020.8.26.0564 O MM. Juiz de Direito 
da 8ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Laura Prado Bragaglia Teixeira de Castro, Brasileira,RG 13.924.157, CPF 070.216 
.046-61, que União Social Camiliana ajuizou-lhe ação Monitória referente o contrato de prestação de 
serviços educacionais firmado entre as partes, não cumprido, para cobrança do valor de R$ 
12.138,48 devidamente atualizado, acrescido de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa, consignando que o adimplemento espontâneo da dívida importa em isenção de 
custas processuais (art. 701, § 1º, do CPC). Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, 
devidamente atualizada, ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC, sob 
pena de não o fazendo, constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente 
de qualquer formalidade. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1021909-19. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 24ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gerson Tavares, RG Nº 7.362. 465-2, CPF/ME Nº 865.033.917-49,
que Momentum Empreendi mentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de
R$ 2.182,72, referente às taxas de conservação e melhoramen tos do lote 10, da Quadra OS, do
Loteamento Terras de Santa Cristina Gleba VII, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina -
Gleba XIII) . Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia.
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Empreendimentos Litoraneos S/A
CNPJ/MF nº 62.626.544/0001-10 - NIRE nº 353.0002696-9

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos, os Srs. acionistas da Empreendimentos Litoraneos S/A, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 17/02/2021, às 11 hs., na sede social na Alameda
Santos, nº 1293, 7º andar - conjunto 72/74, sala 05, em São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Cisão Parcial da companhia; b) consolidar e atualizar a redação do Estatuto Social;
c) Outros assuntos de interesse social. Pedro Henrique Julien de Toledo Piza - Diretor.         (09, 10 e 11)

TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ n° 10.935.384/0001-98 -  
NIRE 35.223.393.834 - Reunião de Sócios Quotistas - Edital de Convocação - Ficam convocados 
os senhores sócios quotistas da sociedade limitada Tantum Group Consultoria Empresarial Ltda., para 
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que se realizará, as 15h00, no dia 26/02/2021, na sede da 
empresa, localizada no Condomínio New Worker Tower - Centro Empresarial Alphaville, localizada na 
Alameda Grajaú, 60 - CEP 06454-050 - 23º Andar - Sala 2306 - Alphaville - Barueri - SP, para deliberarem sobre 
a aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020. Barueri, 10 de fevereiro de 2021. FANNY SCHWARZ - sócia administradora.

Mas afinal, por que o núme-
ro de MEI vem crescendo 
tanto? Segundo o IBGE, em 

2009, ano em que foi aprovada essa 
subcategoria de microempresa, 4,1 
milhões de brasileiros trabalhavam 
como autônomos. 

Porém essa quantidade cresceu 
178%, de acordo com a Receita 
Federal, pois em janeiro de 2021 já 
são quase 11,4 milhões de MEIs no 
Brasil. “A criação dessa modalidade 
foi muito importante, pois parte da 
população que trabalhava sem renda 
fixa, não tinha acesso aos benefícios 
previdenciários, como aposentado-
ria por idade ou invalidez, salário 
maternidade e auxílio doença, mas 
essa realidade mudou com o micro-
empreendedor individual”, explica 
Caio Mastrodomenico, CEO da 
Vallus Capital, fintech de fomento 
mercantil.

E esses eram, sem dúvida, o mo-
tivo pelo qual os trabalhadores não 
deixavam seu emprego com carteira 
assinada para seguir seus sonhos e 
abrir o próprio negócio. “Ninguém 
troca o certo pelo duvidoso, logo, 
deixar um pai ou uma mãe de família 
sem a garantia do salário do final do 

Existem muitas opções que podem 
auxiliar a conquistar esse objetivo e evitar 

ficar sem renda.
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Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1080788-48.2018.8.26.0100 O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes 
Marinho , Juiz de Direito da 4ªVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Meisson Real Martelli, CPF 
Nº 299.021.528-05, que CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A, ajuizou-lhe ação 
Monitória no valor de R$ 759,21. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato através do Cejusc firmado entre 
as partes e não foi cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

O Imposto Predial 
Urbano (IPTU) 
referente ao exercício 
de 2021 começou a ser 
cobrado pela Prefeitura 
no corrente mês de 
fevereiro

Todavia, é concedida, 
a alguns paulista-
nos, isenção total ou 

parcial do aludido tributo. 
São elegíveis para requerer 
tal isenção aposentados, 
pensionistas, beneficiários 
de renda mensal vitalícia 
pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS) 
ou pessoas que recebem 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), desde 
que cumpram os seguintes 
requisitos: 
	 •	Ter	 apenas	 um	 imóvel	

no município;
	 •	Utilizar	o	seu	único	imó-

vel como residência;
	 •	Ter	rendimento	mensal	

que não ultrapasse três 
salários mínimos para 
isenção total;

	 •	Ter	 rendimento	 men-
sal entre três e cinco 
salários mínimos para 
isenção parcial;

	 •	O	 imóvel	 deve	 fazer	
parte do patrimônio da 
pessoa solicitante;

	 •	O	 valor	 do	 imóvel	
deve ser de até R$ 
1.310.575,00.

A isenção deve ser reque-
rida até o último dia do 
ano para o qual o cidadão 
quer o benefício, pela in-
ternet ou de forma presen-
cial mediante agendamento. 

Se a solicitação for aceita 
depois que o contribuinte 
tiver quitado o imposto, 
é possível solicitar que o 
valor pago seja devolvido. 
O procedimento é feito pelo 
Sistema de Devolução Au-
tomática de Tributos. 

Se o pedido de isenção for 
aprovado,  será concedido 
da seguinte forma:
	 •	100%	 quando	 o	 valor	

bruto recebido pela 
pessoa interessada for 
de até três salários mí-
nimos;

	 •	50%	quando	o	valor	bru-
to recebido pela pessoa 
interessada for maior 
que três e menor que 
quatro salários mínimos;

	 •	30%	quando	o	valor	bru-
to recebido pela pessoa 
interessada for maior 
que quatro e menor que 
cinco salários mínimos.

Caso o pedido seja recu-
sado, o requerente poderá 
recorrer por meio de pro-
cesso administrativo. Para 
isso, é preciso ir presencial-
mente em um dos postos de 
atendimento da Prefeitura 
do Município de São Paulo.  

As regras de isenção do 
IPTU	 variam	 conforme	 o	
município. Para saber se 
sua cidade oferece algum 
tipo de isenção, procure 
a Secretaria Municipal de 
Fazenda. 

Eduardo Moisés

Isenção de IPTU em 
São Paulo: elegibilidade 

e procedimento

MEI: esta é a década do microempreendedor no Brasil
Desde a criação da categoria de microempreendedor individual, muitas pessoas vêm se cadastrando 
via internet e aderindo a esta modalidade de arrecadação tributária

“Basicamente, depois de um certo 
tempo sem conseguir um emprego 
a pessoa necessita de uma renda, e 
é a partir daí que surgem as ideias 
de vender roupas, doces ou outros 
alimentos, e até mesmo de criar a 
coragem de investir nos próprios 
sonhos. Com os benefícios ofereci-
dos pelo governo, essa estratégia se 
torna ainda mais válida”, comenta 
o CEO. 

Além disso, ao se declarar como 
empresário e sendo portador de 
um CNPJ, a busca por créditos 
bancários se torna ainda mais fácil. 
Um	exemplo	disso	é	a	antecipação	
de recebíveis, que permite que o 
vendedor receba o valor integral de 
suas vendas a prazo, sem que ele 
fique com capital baixo e problemas 
financeiros. 

“Com todos esses avanços, hoje 
em dia não precisa ter medo de se 
arriscar em abrir uma microempresa. 
Existem muitas opções que podem 
auxiliar a conquistar esse objetivo 
e evitar ficar sem renda. A década 
do MEI, como estão chamando, veio 
para revolucionar e mostrar que tudo 
é possível”, finaliza. - Fonte: (www.
vallus.com.br).

mês, era algo muito arriscado. Mas 
tudo mudou com a chegada desta 
subcategoria”, complementa. 

Esta década está sendo considera-
da a do microempreendedor, e para 
Mastrodomenico, isso é devido aos 
problemas econômicos do país que 
geraram uma crise que engloba o 
desemprego, ou seja, muitos can-
didatos para poucas vagas, fazendo 
com que seja o gatilho inicial para 
a criatividade e o surgimento de 
pequenos negócios. 
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São Paulo, quarta-feira, 10 de fevereiro de 20216

Para se ter uma ideia, a pesquisa Perfil do E-commerce 
Brasileiro, realizada pelo Paypal Brasil em parceria com 
a Big Data Corp, aponta que o e-commerce bateu um 

recorde em 2020, totalizando mais de 1,3 milhão de lojas on-
line, e alcançando um ritmo de crescimento de 40,7% ao ano.

Para ter sucesso em meio à esta nova realidade digital, as 
pessoas buscaram começar a entender mais sobre o marketing 
digital. Para Alex Vargas, empreendedor digital com 800 mil 
inscritos em seu canal no YouTube, junto com isso vieram os 
termos de marketing que muitas pessoas falam, mas nem todas 
entendem. 

“Para entender os termos que são falados neste meio é impor-
tante começar entendendo o que realmente é o marketing digital. 
Acredito que o principal ponto que deve ser enfatizado é que 
este marketing é uma forma de usar estratégias para divulgar 
seus produtos e desenvolver a sua marca que pode criar uma 
conexão maior com os seus consumidores”, explica.

Para além disso, não basta somente entender o que é ma-
rketing digital, mas também saber como fazê-lo para conseguir 
alcançar os resultados desejados. “Em meio a esse cenário de 
pandemia, o marketing digital está salvando os negócios. Mas 
é necessário tomar alguns cuidados para mirar em estratégias 
certeiras: o maior erro que muitos negócios vêm cometendo é 
não entender como as estratégias devem ser aplicadas e não 
ter uma estrutura robusta - simplesmente criam a loja e não 
seguem um posicionamento. 

Hoje, é visível que qualquer negócio, seja físico ou online, deve 
ter um posicionamento de marketing digital”, complementa. 
Pensando nisso, o especialista listou alguns termos importantes 
que envolvem o marketing digital. Confira:

1Público-alvo: se o e-commerce já existe é preciso partir do 
pressuposto que ele precisa ter um público-alvo para determinar 
as ofertas dele e o nicho que está inserido. “A determinação do 
nicho é fundamental para criar um passo a passo do e-commerce. 
É preciso definir se vai vender produtos relacionados à saúde, 
moda, decoração ou outros. Além disso, é fundamental saber com 
quem você fala. O e-commerce pequeno deve focar em um nicho 
específico, porque fica mais difícil concorrer com os grandes que 
oferecem diversos produtos e fazem grandes investimentos em 
ações de marketing e publicidade”, explica. 

2Marketing de relacionamento: um dos principais pontos 
para conseguir mais engajamento é criar uma relação de confiança 
com o consumidor para que ele compre da marca e seja fiel a ela. 
“Hoje em dia, é ainda mais essencial para quem busca impulsionar 

Durante o ano de 2020, a realidade das pessoas foi completamente transformada. Os métodos de trabalho para quem 
tem negócios de forma física e online foram completamente modificados para se adaptarem 

à transformação digital que foi acelerada devido à pandemia.

Foto de Katerina Holmes no Pexels

5Facebook Ads e Google Ads: essa é uma forma de 
fazer publicidade online direcionada aos visitantes do seu site. 
É normal que os visitantes não comprem produtos na primeira 
visita ao site, então essa é uma ótima opção para exibir produtos 
visualizados recentemente em forma de patrocínio dentro da 
rede social. “Quando as pessoas optam por criar campanhas de 
remarketing, é importante levar em consideração os produtos 
que têm mais destaque no site. Dessa forma, é mais fácil saber os 
principais interesses dos usuários, além de aumentar as chances 
de obter boas taxas de conversão. Também é uma maneira de 
atingir de forma específica não somente quem já visitou o site, 
mas também pessoas que procuram por produtos relacionados 
ao que a pessoa vende”, explica Vargas. 

6Afiliado de plataformas: outra alternativa para quem 
não quer precisar de produtos para vender e nem de qualquer 
tipo de investimento, é preciso apenas entrar em plataformas 
como Hotmart e Eduzz e se afiliar aos ítens que estão disponí-
veis gratuitamente. “Com isso, é preciso iniciar a divulgação dos 
produtos e ganhar uma comissão por cada venda. As comissões 
variam entre 40% até 70% de cada produto, então são valores bem 
altos. Na Hotmart, por exemplo, se a pessoa se afilia e começa a 
vender um produto de R$500 reais, há chances dela ganhar até 
R$300 reais em cima dele. Ser um afiliado é uma das melhores 
formas de começar do zero para ter uma renda extra”, acredita.

7Produtor digital: nas mesmas plataformas para ser um 
afiliado, também existe a opção de ser um produtor. “Neste caso, se 
o interessado tem algum conhecimento e gostaria de compartilhar, 
poderá criar produtos digitais como e-books, palestras, cursos e 
vender na plataforma, podendo assim ganhar uma renda extra 
em cima. Nessas plataformas, há produtos de todos os tipos. Com 
base nos seus conhecimentos, você pode criar um produto digital 
e vender para quem tiver interesse. Ser um produtor é uma forma 
legal de se trabalhar, já que torna-se possível falar sobre algo que 
gosta, gerando grandes retornos financeiros”, complementa.

8Dropshipping: essa também é uma ótima estratégia para 
quem deseja trabalhar com vendas, mas não quer precisar de 
estoque. “Quando um consumidor for comprar algum produto 
oferecido na loja virtual, o trabalho será apenas avisar o seu for-
necedor do pedido que recebeu e ele mesmo irá enviar direto para 
quem comprou. Existem pessoas que não acreditam muito nessa 
forma de ganhar dinheiro, mas funciona bastante. Se o fornecedor 
vende o produto por certo preço, você irá vender por um valor um 
pouco maior e irá ganhar dinheiro somente por essa intermediação. 
Existem pessoas que ganham muito dinheiro trabalhando dessa 
forma, é realmente válido tentar”, defende Vargas.

9Técnicas de SEO: para atrair consumidores de forma orgâ-
nica, a melhor estratégia é o tráfego orgânico gerado pelo Google 
que pode ser conquistado implementando boas estratégias de SEO 
(Search Engine Optimization). “Uma das melhores formas de tra-
balhar é com o chamado “SEO On Page”, em que são trabalhadas 
técnicas dentro do próprio site para melhorá-lo e atrair mais buscas. 
As técnicas devem ser aplicadas nos sites ou conteúdos para ajudá-
-los a ficar melhor posicionados, e assim, os sites começam a receber 
mais tráfego e, consequentemente, têm mais chances de aparecer 
na primeira página de buscas do Google”, explica.

10Linkagem externa: uma das principais técnicas de 
SEO, a estratégia de linkagem externa funciona de forma que outros 
sites apontam para o seu site e conteúdo por meio de links. “Para 
que isso aconteça, o mais necessário é criar um bom conteúdo para 
que outras pessoas referencie o seu texto ou site quando falarem 
sobre determinado assunto. Parcerias com outros sites também 
podem ser uma boa opção. Essa linkagem externa ajuda a mostrar 
ao Google que o site é bom e a receber mais cliques, aumentando 
o rankeamento nas buscas”, conclui o especialista.

Fonte e outras informações: (https://www.nucleoexpert.com/).
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suas vendas, direcionar as ações para os clientes, fazendo com 
que eles se sintam valorizados. Isso pode ser feito informando o 
cliente de ofertas e descontos, criando programas de fidelidade, 
realizando pesquisa de satisfação e até mesmo investindo em um 
serviço de atendimento ao cliente. Essa é a base do marketing 
de relacionamento e também uma forma de manter seus clientes 
satisfeitos e encontrar novos públicos”, entende o especialista.

3Marketing de conteúdo: o principal objetivo dessa 
estratégia é criar e divulgar conteúdos para o público-alvo da 
empresa, fazendo com que os clientes criem uma identificação com 
a marca. “Acredito que o principal ponto é montar um conteúdo 
que tenha consistência, seja qual for a plataforma utilizada. Essa 
também é uma maneira de mostrar ao Google que o site tem um 
conteúdo bom e que atrai o cliente. Além disso, essa estratégia 
gera valor e aumenta o engajamento da audiência, e também 
facilita a segmentação da audiência, já que é justamente quan-
do pode se referir ao seu público-alvo de forma personalizada”, 
complementa.

4Remarketing: essa é uma outra poderosa estratégia de 
anúncios que, em alguns momentos, não recebe o crédito me-
recido. “O remarketing basicamente se baseia em criar anúncios 
para quem já teve contato com alguma oferta da loja. Se alguém 
visita a página de um produto, os anúncios de remarketing "vão 
seguir" a pessoa, onde quer que ela vá na internet. Unindo todos 
esses pontos é possível ter uma estratégia de marketing digital 
e de conteúdo que ajude a alavancar seu negócio. Essa é uma 
forma de ajudar a alavancar as suas vendas e alcançar aquele 
público que já demonstrou interesse em seu produto ou serviço”, 
diz o especialista.
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Eventos podem melhorar 
a saúde emocional 

das pessoas

2020 foi atípico. 
Muitas sequelas foram 
espalhadas para todos. 
Muitos momentos 
difíceis, alguns até de 
compartilhar

 

Mas a vida continua. 
Como? Com o que 
se chamou de dis-

tanciamento social, que na 
verdade é um distancia-
mento físico, pois o perigo 
são as aglomerações. De 
repente viramos home 
office, ficamos longe das 
pessoas, do trabalho, do 
passeio, do carro, da moto, 
da bicicleta, dos esportes, 
enfim, nos enjaulamos em 
casa.

E para muitos veio o de-
sequilíbrio da saúde emo-
cional, pois todos somos 
pessoas, temos temperatu-
ras, somos quentes, tanto 
que os nossos óculos sofrem 
desgaste além do natural, 
pois estão em contato com 
superfícies com 36 graus 
durante todo o tempo, fun-
cionando como um “banho 
maria”.

Mas essas distancias fo-
ram sendo encurtadas com 
as tecnologias, com inter-
net, com câmeras e outras 

ferramentas, mas são todas 
frias, não substituem um 
abraço, um sorriso ao lado, 
uma boa conversa, um 
drink, um tin-tin.

E para compensar tudo 
isto iremos precisar de uma 
carga intensa de contatos, 
de presenças das pessoas 
que estimamos, das que 
admiramos, das novas opor-
tunidades e tudo vai no 
caminho inverso de tudo 
que aconteceu, florescendo 
novamente o nosso “eu” 
interior.

E essa renovação acon-
tecerá nos eventos, nos 
encontros, nos relacio-
namentos com muitos de 
vários lugares, nos dando 
mais vivacidade, harmonia, 
curiosidade e equilíbrio.

Temos que incentivar 
o convívio de todos com 
todos. Temos que procurar 
as portas dos eventos e en-
trar, criar, curtir, relacionar, 
compartilhar e novamente 
reconstruir tudo que ficou 
adormecido neste triste 
período.

Tudo voltará, mas temos 
que dar um passo além, 
acelerando o processo, que 
será bom para todos nós.

(*) - Administrador de empresas, 
promotor de eventos, CEO da proma 

Feiras e vice-presidente da ADVB.

Florian Scheibmayr (*)

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 7

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 32 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

O novo sistema destaca-se por 
permitir a realização de pa-
gamentos e recebimentos de 

valores em poucos segundos. Para as 
empresas, essa é uma nova modalidade 
bastante efetiva para quitar fornece-
dores e até mesmo funcionários. Além 
disso, ele também permite a transação 
com o governo, facilitando o pagamento 
de impostos, por exemplo. 

Segundo Paulo David, CEO da 
Grafeno, fintech que oferece contas 
digitais e infraestrutura de registros 
eletrônicos para empresas e credo-
res, essa modalidade trouxe acesso a 
uma solução de cobrança mais barata, 
segura e eficiente do que os boletos e 
transferências. “O PIX dá mais possi-
bilidades para as empresas e credores 
brasileiros e é uma opção mais rápida, 
conveniente, fácil e simples de receber 
e fazer pagamentos e transferências”, 
comenta Paulo. 

Um aspecto que fará a diferença para 
as organizações é o fato dele ser “rico 
em dados”, quando comparado com 
TEDs e DOCs, além de ser liquidado 
praticamente em tempo real. “Uma tran-
sação recebida via Pix vem carregada 
de informações complementares como, 
por exemplo, um escopo do serviço 
ou produto ofertado e isso resolve um 
problema importante para as empresas: 
a conciliação”, explica Paulo. “As orga-
nizações precisam conectar os valores 
recebidos com as notas emitidas. 

Quando cobra via TED e DOC, a 
transação é liquidada “sem informa-

É uma solução de cobrança mais barata, segura 
e eficiente do que os boletos e transferências.
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Pix: as vantagens das operações 
financeiras com esse novo recurso
O PIX foi desenvolvido pelo Banco Central para facilitar a transferência eletrônica de valores entre 
pessoas e organizações

ções complementares”, ou seja, fica 
claro qual o valor, a conta pagadora, 
mas se gasta um tempo enorme para 
entender qual serviço ou produto o 
pagamento se refere. As transações 
via PIX carregam informações mais 
detalhadas e chegam em tempo real, 
permitindo que a instituição tenha um 
acesso mais fácil de quem pagou e o 
que recebeu”, complementa. 

Além disso, o PIX deverá ser mais 
barato do que as transações via boleto 
ou a realização de uma TED. Segundo 
Paulo, de um lado o custo junto ao 
Banco Central para fazer a transação 
é menor, se comparado aos modelos 
comuns e, do outro, reduz os inter-
mediários entre a conta de origem e 
a conta de destino do dinheiro.”Com 
este novo sistema de transferência de 
valores haverá uma redução de custos 

para as empresas realizarem cobranças 
e fazerem pagamentos”, ressalta. 

Hoje, cerca de 50% das vendas do e-
commerce são feitas via boleto. Nestes 
casos, o vendedor demora alguns dias 
para saber que a compra foi paga, para 
mobilizar estoque e transferir para o 
cliente. A disponibilização imediata dos 
recursos vai possibilitar uma melhora 
no fluxo de caixa de algumas empresas 
e reduzir os custos financeiros delas. 

“Varejistas, principalmente os que 
vendem online, passam a receber a 
confirmação imediata do pagamento e 
isso pode reduzir o prazo de entrega de 
produtos. Já para aqueles que possuem 
lojas físicas, não é preciso aguardar 
o prazo dos cartões para receber as 
vendas e nem para pagar as taxas das 
maquininha”, finaliza David. Fonte: 
(https://www.grafeno.digital/#intro). 

“Estamos sempre apurando con-
teúdo relevante. Listamos cinco 
dicas práticas que ajudam a aten-
der ao cliente de uma forma mais 
positiva e que torne até mesmo o 
dia a dia de seus colaboradores 
ainda mais leve”, indica Luana 
Menegat, CEO da Razonet.

Apesar da digitalização que a 
startup oferece, o atendimento 
é relevante no processo interno 
da Razonet, desde o processo de 
vendas até os serviços recorrentes. 

“O que irá definir se o seu cliente 
fará a compra do seu produto ou 

serviço é o atendimento do seu ven-
dedor, é a simpatia, o conhecimento 
do serviço/produto oferecido. Esse 
é o ponto fundamental para que seu 
cliente compre da sua empresa e 
não do seu concorrente”, enfatiza 
Luana. A Razonet listou cinco dicas 
para investir no atendimento:
 1) Atendimento humanizado 

- ninguém quer ser atendido 
por um robô e ser apenas 
mais um na fila de vendas. 
Os clientes querem se sentir 
únicos, querem receber a 
solução que procuram para 

os seus problemas. Crie uma 
relação com o seu cliente, 
conheça os seus medos, as 
suas necessidades, deixe ele 
à vontade e assim vocês terão 
uma interação.

 2) Atendimento consultivo 
- Esse formato permite que, 
ao conversar com o cliente, 
você identifique pontos de 
necessidade, identifique qual 
é o produto/serviço que trará 
a solução para o problema 
dele. É importante destacar 
que talvez você não seja ca-

paz de solucionar tudo o que 
o cliente precisa, não tem 
problema. Isso é solucionado 
no momento da conversa e ao 
agir com transparência você 
evita futuras insatisfações.

 3) Agregue valor ao seu 
atendimento - treine a sua 
equipe: conheça seu público, 
seu produto, fique de olho nas 
técnicas e estratégias do seu 
concorrente. Atenda o seu 
cliente como se ele fosse único!

 4) Atendimento precisa so-
breviver às mudanças - à 

medida que a empresa cres-
ce, as coisas vão mudando, 
pessoas novas estão falando 
sobre seu produto/serviço. 
Fique atento(a) e não deixe 
de atender bem ao seu cliente!

 5) Surpreenda seu cliente 
- entregue um serviço dife-
renciado e apresente o seu 
melhor, todos os dias. Uma 
boa experiência fará com que 
o seu cliente volte a comprar 
com você e divulgue a sua em-
presa. Fonte: (www.razonet.
com.br).

Como turbinar o atendimento das empresas para ampliar vendas
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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:

PAULO LOURENÇO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/108.FLS.203 IPIRANGA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (27/11/1986), residente 
e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 2480, bloco 01, apartamento 51, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Lourenço Ferreira e de Telma Alves Ferreira. JÚLIA CAROLINE 
GUIZO PEREIRA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida no 
Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/114.FLS.144-VILA MARIA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de agosto de dois mil (11/08/2000), residente e domiciliada Rua Guilherme 
Valencia, 130, bloco A, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Ulisses Camilo Pereira e de Maria Cristina Guizo.

FABIANO DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão assistente adminis-
trativo, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (29/09/1982), residente e domiciliado Rua Batalha de Cata-
lão, 105, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Alves da Silva e 
de Maria Aparecida dos Santos Silva. SIMONE LIRA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (03/02/1976), residente e domiciliada Rua 
Estevão Dias Vergara, 105, C, Jardim Nossa Senhora do Carmo, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Marco Antonio da Silva e de Elza de Lira Silva.

ALVARO RODRIGO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/035.FLS.080-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de setembro de mil novecentos e oitenta (23/09/1980), residente e domiciliado Rua 
Cariri Velho, 08, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Camara de 
Souza e de Maria de Lourdes Alves Souza. THAIZE LEITE LOPES, estado civil solteira, 
profissão biomédica, nascida em Brasília - Distrito Federal (CN:LV.A/238.fls.392-3º OFÍCIO 
DE TAGUATINGA/DF), Brasília, DF no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e 
noventa e um (16/12/1991), residente e domiciliada Rua Cariri Velho, 08, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Saturnino Lopes e de Josefa Vanilda Leite.

CRISTIANO DA COSTA LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em 
Unaí, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/133.FLS.176 ITAQUERA/SP), Unaí, MG no dia 
doze de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (12/01/1983), residente e domiciliado 
Rua Panambi, 105, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deraldo da Costa 
Lima e de Maria de Lurdes Marinho. WELINE DOS SANTOS CAMPOS, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/113.
FLS.046-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (27/03/1989), residente e domiciliada Rua Panambi, 105, Vila Bozzini, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cirlei dos Santos Campos e de Maria Neuza dos Santos.

CAIO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/499.FLS.221-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de outubro de mil novecentos e noventa e oito (03/10/1998), residente e 
domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1613, apartamento 33-F, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio da Silva e de Maria do Carmo Santos da Silva. 
JOZYANE FLORES QUEIROZ, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/168.FLS.369-SUBDISTRITO BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de fevereiro de dois mil e quatro (12/02/2004), residente e domiciliada Estrada 
Lázaro Amâncio de Barros, 947, casa 02, Vila Itaberaba, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Evando Vasconcelos Queiroz e de Rosimeire de Jesus Flores Queiroz.

FELIPE HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido em São 
Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/193.FLS.089 ITAQUERA/SP), São Caetano do 
Sul, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e três (01/11/1993), 
residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, 435, bloco A, apartamento 75, Jardim He-
lian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edevaldo Aparecido da Silva e de Aida Maria 
da Silva. YASMIN OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em Barueri, neste Estado (CN:LV.A/136.FLS.074-BARUERI/SP), Barueri, SP no dia vinte 
e seis de junho de mil novecentos e noventa e nove (26/06/1999), residente e domiciliada 
Rua Iososuke Okaue, 435, bloco A, apartamento 75, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Valcenar Lopes da Silva e de Conceição Aparecida de Oliveira.

JACKSON GUILHERMINO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudan-
te de distribuição, nascido neste Distrito (CN:LV.A/124.FLS.248-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa (21/03/1990), resi-
dente e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 65, Viela 03, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Genildo Guilhermino dos Santos e de Josenilda Lima 
dos Santos. ADRIELE SOUSA FONTES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Heliópolis, Estado da Bahia (CN:LV.A/008.FLS.045-HELIÓPOLIS/BA), Heliópolis, 
BA no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e oito (26/05/1988), residente 
e domiciliada Avenida Maria Luiza Americano, 65, viela 03, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João de Deus Fontes e de Raimunda Rodrigues Souza.

SILAS SANTOS FORTUNATO, estado civil solteiro, profissão técnico mecânico, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/336.FLS.161-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (16/02/1993), 
residente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues Seckler, 809, Vila Taquari, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Fortunato e de Joana da Silva Santos. 
FÁTIMA MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/088.FLS.180-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de outubro de mil novecentos e noventa e dois (10/10/1992), residente e domiciliada 
Rua Silvianópolis, 91, apartamento 33-A, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Generoso dos Santos e de Zilda Martins dos Santos.

CLÁUDIO ALBUQUERQUE PEREIRA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nasci-
do em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/053.FLS.147 SUZANO/SP), Suzano, SP no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (09/02/1984), residente e domici-
liado Rua Victório Santim, 1589, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Manoel Neves Pereira e de Maria Barros Albuquerque Pereira. GENAILMA DE 
OLIVEIRA COUTO, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Pal-
meira dos Índios, Estado de Alagoas (CN:LV.A/039.FLS.553-PALMEIRA DOS ÍNDIOS/
AL), Palmeira dos Índios, AL no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (04/09/1986), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 1589, casa 02, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo de Oliveira Couto e de Hildete 
de Oliveira Couto.

CLEITON IRCON FARIA SOBRINHO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/115.FLS.082-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e três (18/06/1993), 
residente e domiciliado Rua Francisco da Cunha, 92, Jardim Itapemirim, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Rodrigues Sobrinho e de Alaide Pires de Faria. TATIA-
NE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/295.FLS.082 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
dezembro de mil novecentos e noventa e sete (09/12/1997), residente e domiciliada Rua 
Adelino, 172, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renato Dias da Silva e 
de Simone Breviglieri Rodrigues da Silva.

YAGO NASCIMENTO ALENCAR, estado civil solteiro, profissão supervisor de ope-
rações, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/180.FLS.022-SAÚDE/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/03/1995), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 798, bloco B, apartamen-
to 23, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira de Alencar e de Angela 
Nascimento Souza. JESSICA SILVESTRE CANPELO, estado civil solteira, profissão 
assistente de operações, nascida neste Distrito (CN:LV.A/175.FLS.155 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(25/01/1993), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 798, bloco B, apartamento 
23, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosmo Canpelo da Silva e de Maria do Carmo 
Silvestre.

ROGERS RODRIGO BARBOZA VITALIS, estado civil solteiro, profissão tecnólogo em 
radiologia médica, nascido em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/233.
FLS.052-4ª ZONA DE PORTO ALEGRE/RS), Porto Alegre, RS no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e oitenta e sete (29/03/1987), residente e domiciliado Aveni-
da Ernesto Souza Cruz, 995, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Luis Carlos Vitalis e de Aide Maria Barboza. LAYANE THAIS DE 
SANTANA TELES PASSOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Aracaju, 
Estado de Sergipe (CN:LV.A/012.FLS.158 SANTA LUZIA DO ITANHY/SE), Aracaju, SE 
no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e três (16/10/1993), residente 
e domiciliada Rua Canção Agalopada, 35, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Passos de Souza e de Sivangela de Santana Teles.

ELIAS FRANCISCO DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão gerente, nascido em Pa-
rambu, Estado do Ceará (CN:LV.A/15.FLS.240-1º OFÍCIO DE PARAMBU/CE), Param-
bu, CE no dia sete de março de mil novecentos e noventa e três (07/03/1993), residente 
e domiciliado Rua das Dálias, 25, quadra 15, Cristo Rei, Várzea Grande, MT, Várzea 
Grande, MT, filho de José Francisco de Assis e de Maria Valdênia de Assis. CAROLI-
NA TAVARES COSTA, estado civil solteira, profissão analista jurídico, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/416.FLS.11-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (19/10/1995), residente 
e domiciliada Rua Palmerino Calabrese, 173, apartamento 92, Vila Santana, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Eduardo Costa e de Ozana Tavares dos Passos.

ALUISIO MAURICIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em 
Mauá, neste Estado (CN:LV.A/054.FLS.087-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia quatorze de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e três (14/01/1983), residente e domiciliado Rua 
Antão Leme da Silva, 326, B, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Mauricio da Silva Neto e de Flavia Alves da Silva. ADRIELLE COUTINHO, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e sete (04/06/1987), residente e 
domiciliada Rua Antão Leme da Silva, 326, B, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Lauro Coutinho e de Etna Matilde de Vasconcelos Coutinho. 

PAULO RENATO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão supervisor, nas-
cido em Palmares, Estado de Pernambuco, Palmares, PE no dia onze de fevereiro de 
mil novecentos e noventa (11/02/1990), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza 
Cruz, 986, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Geraldo Luiz da Silva e de Amara Elvane Santos da Silva. VANESSA MORAES BEM 
HAJA DA FONSECA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e 
noventa e quatro (28/01/1994), residente e domiciliada Rua José Carlos Lourenço, 182, 
Vila Rica, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filha de Luiz Antonio Bem Haja da 
Fonseca e de Adilma Almeida de Moraes. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

CARLOS EDUARDO DO CARMO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pe-
dreiro, nascido em Urbano Santos, Estado do Maranhão (CN:LV.A/038.FLS.236-URBA-
NO SANTOS/MA), Urbano Santos, MA no dia doze de abril de mil novecentos e oitenta 
e quatro (12/04/1984), residente e domiciliado Rua Almino Afonso, 09, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bernardo dos Santos e de Tereza do Carmo. 
APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil 
novecentos e setenta e seis (22/01/1976), residente e domiciliada Rua Amerício, 263, 
casa 03, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cícero Manoel Ferreira e 
de Maria da Hora dos Santos Ferreira.

ARNODE NDANGANI NSINGI, estado civil solteiro, profissão músico, nascido em Luan-
da - Angola, Luanda - Angola no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (26/06/1995), residente e domiciliado Rua Piava, 32, casa 02, Vila Campanela, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Nsukula Nsingi e de Maria Mavanga Ndangani. 
JESSICA MARIA MONTE CELESTINO, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nasci-
da em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/035.FLS.277-11º DISTRITO DE RECIFE/
PE), Recife, PE no dia treze de abril de mil novecentos e noventa e dois (13/04/1992), 
residente e domiciliada Rua Piava, 32, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Haroldo Celestino Filho e de Maria Claudia Monte Ferreira.

MARCELO BRITO MOREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfermagem, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/094.FLS.288-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (13/02/1998), residente e domicilia-
do Rua Iososuke Okaue, 435, apartamento 58-A, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de João Alberto Moreira e de Rita de Cassia Brito Moreira. ANA VITÓRIA SOUZA 
NEVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Caetano 
do Sul, neste Estado (CN:LV.A/196.FLS.194-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do 
Sul, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e oito (16/04/1998), residente 
e domiciliada Rua Iososuke Okaue, 435, apartamento 58-A, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Neves e de Gení de Souza Neves.

LUIZ ALEXANDRE DE ALMEIDA PERES, estado civil solteiro, profissão educador físi-
co, nascido neste Distrito (CN:LV.A/092.FLS.291 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (13/11/1986), residente e domici-
liado Rua Damásio Pinto, 1465, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Henrique de Oliveira Peres e de Regina de Almeida Peres. RENATA 
SANTANA DOMINGOS, estado civil solteira, profissão trancista, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/083.FLS.233V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (02/10/1985), residente e domiciliada Rua Damásio Pinto, 
1465, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson 
Domingos e de Claudia Maria Justino Santana Domingos.

ALEXANDER DIOGO MORENO SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (08/12/1985), residente e domiciliado Rua 
Uacari, 534, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de João Pedro Pereira da Silva e de Marli dos Santos. TALITA RIBEIRO DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão agente de organização escolar, nascida no Subdistrito 
Jardim América, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e 
oitenta e quatro (06/04/1984), residente e domiciliada Rua Mário Capuano, 283, bloco 
01, apartamento 11, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Elizeu Ribeiro da Silva e de Ana Amelia Ribeiro da Silva.

MARCIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido no Subdistrito Lapa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de 
março de mil novecentos e cinquenta e oito (31/03/1958), residente e domiciliado Rua Arara 
Azul, 05, casa 02, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Oliveira Netto 
e de Walkiria Guilherme de Oliveira. ROSILENE CERQUEIRA OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profissão babá, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.241-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e se-
tenta e sete (03/03/1977), residente e domiciliada Rua Arara Azul, 05, casa 02, Vila Corberi, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Oliveira Neto e de Dolores Cerqueira Barros.

GUSTAVO HENRIQUE ROVAI MUNHOZ, estado civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/247.FLS.220-IBIRAPUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(26/02/1994), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 670, Vila Carmosina, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis Munhoz e de Vilma Rovai Bahia. ADRIELI PE-
REIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão instrumentadora cirúrgica, nascida 
em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/079.FLS.282-ITAQUAQUECETUBA/SP), Suzano, 
SP no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e oito (06/06/1998), residente e 
domiciliada Rua São Félix do Piauí, 670, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ednaldo Bernardo dos Santos e de Jaciara dos Santos Pereira.

FLÁVIO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido 
em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e 
setenta e oito (07/03/1978), residente e domiciliado Rua Francesco Calegari, 87, bloco B, 
apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Fernando Antonio da Conceição e de Laura Ribeiro de Almeida. KELLY CRISTINA 
TEZOTO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nasci-
da em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e 
setenta e quatro (18/08/1974), residente e domiciliada Rua Francesco Calegari, 87, bloco 
B, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Alcebiades Leandro de Oliveira e de Celina Tezoto de Oliveira.

FERNANDO HENRIQUE CLEMONESI, estado civil solteiro, profissão funcionário públi-
co, nascido em Capivari, neste Estado (CN:LV.A/21.FLS.108-CAPIVARI/SP), Capivari, 
SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (20/09/1994), resi-
dente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 377, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Luis Darci Clemonesi e de Maria Aparecida Cordeiro Clemonesi. THAIANNY DE 
AZEVEDO, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/61.FLS.88-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
novembro de mil novecentos e noventa e quatro (15/11/1994), residente e domiciliada 
Rua Sabbado D'Ângelo, 377, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides de Azevedo 
e de Maria Irismar Eneas de Azevedo.

ADRIANO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão costureiro, nascido no Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/181.FLS.053-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e setenta e nove 
(26/03/1979), residente e domiciliado Rua Porto Amazonas, 656, Vila Brasil, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Sebastião José da Silva e de Joana Maria da Silva. SILVANA 
MARIA VIEIRA PORFIRIO, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/037.FLS.258-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (31/07/1985), 
residente e domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 97, Parada XV de Novembro, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Jose Aparecido Porfirio e de Maria Celia Vieira da Silva.

RAFFAEL DIOGENES LIMA DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão operador de 
caixa, nascido no Subdistrito Jardim America, nesta Capital (CN:LV.A/116.FLS.071-ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e 
nove (05/11/1999), residente e domiciliado Rua Santa Rita Durão, 14, casa 03, Jardim Ca-
rolina, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Dulcivaldo Mendonça de Freitas e de Marlene 
Alves de Lima Freitas. BRUNA OLIVEIRA DE LUCENA SOUSA, estado civil solteira, pro-
fissão operadora de televendas, nascida neste Distrito (CN:LV.A/354.FLS.232-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa e nove 
(27/09/1999), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 204, B, Colônia, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Fabio de Oliveira Sousa e de Rosangela Oliveira de Lucena.

JOBEL CLAUDINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão encarregado, nas-
cido em Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas (CN:LV.A/02.FLS.60-DISTRITO IGA-
PÓ, LAGOA DO OURO/AL), Palmeira dos Índios, AL no dia quatro de setembro de mil 
novecentos e sessenta e dois (04/09/1962), residente e domiciliado Rua Doutor Mário 
Moura, viela 04, 11, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julia Vicência 
de Jesus. MARIA CARLA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/49.FLS.126-PALMARES/PE), Palmares, 
PE no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e quatro (15/06/1994), residente 
e domiciliada Rua Doutor Mário Moura, viela 04, 11, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ednaldo Jose da Silva e de Maria Juraci da Silva.

DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão especialista em polí-
ticas, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (14/01/1984), residente e domiciliado Rua Serrana, 765, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Pereira e de Zelia Barboza 
de Oliveira Pereira. VANESSA SILVA BARBALHO, estado civil solteira, profissão en-
fermeira, nascida em Cabrobó, Estado de Pernambuco, Cabrobó, PE no dia doze de 
março de mil novecentos e noventa e dois (12/03/1992), residente e domiciliada Rua 
Padeiro João Luiz, 178, bloco 01, apartamento 08, Maria Auxiliadora, Petrolina, Estado 
de Pernambuco, Petrolina, PE, filha de Laércio Agra Barbalho e de Nailde Cristina da 
Silva Barbalho. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Petrolina, Estado de Pernambuco.

FABIO DIAS SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no Subdistrito In-
dianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/161.FLS.232 INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e seis (23/05/1986), residente e do-
miciliado Rua Jardim Tamoio, 361, bloco A, apartamento 51, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Silva e de Vania Cristina Dias 
Santos Silva. RAFAELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil divorciada, profissão 
balconista, nascida em Coribe, Estado da Bahia, Coribe, BA no dia dezoito de julho de mil 
novecentos e noventa e sete (18/07/1997), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 
361, bloco A, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Euclides Rodrigues Pereira e de Durvalina de Oliveira Rodrigues.

MURILO PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão líder, nascido em Guapiaçu, neste 
Estado (CN:LV.A/022.fls.002-GUAPIAÇU/SP), Guapiaçu, SP no dia oito de março de mil 
novecentos e noventa e cinco (08/03/1995), residente e domiciliado Rua Serra de São Do-
mingos, 72, bloco 01, apartamento 104, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Alexandre de Sousa Silva e de Elisabete Regina Pereira Silva. ROBERTA ALMENDROS 
COELHO, estado civil solteira, profissão auxiliar de relacionamento, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/220.fls.217V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco (18/02/1995), residente e domiciliada Rua Serra de São 
Domingos, 72, bloco 01, apartamento 104, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José dos Santos Coelho e de Ana Tereza Almendros Coelho.

LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES, estado civil solteiro, profissão praticante 
de produção, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/038.FLS.508-PARI/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa (01/08/1990), 
residente e domiciliado Rua Cecília Porto, 246, apartamento 43-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eugenio Alves e de Vera Lucia 
Pereira de Oliveira Alves. ROBERTA LIMA DANTAS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/190.FLS.169 ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos 
e noventa e oito (27/12/1998), residente e domiciliada Rua Cecília Porto, 246, aparta-
mento 43-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jose Roberto Dantas Santos e de Francinete Pereira Lima.

LUAN GOMES PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão analista fiscal, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/233.FLS.058-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vin-
te de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (20/01/1995), residente e domiciliado 
Rua Morubixaba, 198, bloco 12, apartamento 302, Cidade Líder, nesta Capital, São Pau-
lo, SP, filho de Francisco Pinheiro Filho e de Josefa Barbosa Gomes. JOYCE VIANA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista fiscal, nascida no Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.097-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia doze de no-
vembro de mil novecentos e noventa e um (12/11/1991), residente e domiciliada Rua da 
Lagoa Feia, 199, bloco 03, apartamento 17, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Maria de Oliveira e de Erivam Viana de Morais de Oliveira.

PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
comercial, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/685.FLS.294-1º SUBDISTRI-
TO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dois de maio de mil novecentos e 
noventa e sete (02/05/1997), residente e domiciliado Rua Júlio Navega, 48, casa 01, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Cesar Ferreira 
e de Rosana Pereira da Silva Ferreira. THAYNARA NUNES BALSANELI, estado civil 
solteira, profissão analista pleno em estratégia comercial, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/253.FLS.107-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil 
novecentos e noventa e seis (05/07/1996), residente e domiciliada Rua Maria Baumann 
Mendonça, 486, A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Mauricio Balsaneli e 
de Denise Ribeiro Nunes.

ROBERTO ALVES CARDOSO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Santana do Cariri, Estado do Ceará (CN:LV.A/26.FLS.139-DISTRITO DE ARAPO-
RANGA, SANTANA DO CARIRI/CE), Santana do Cariri, CE no dia vinte de maio de 
mil novecentos e oitenta e quatro (20/05/1984), residente e domiciliado Rua Joaquim 
Meira de Siqueira, 805, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Alves Cardoso e de Francisca Geralda de Sousa. IVANÍ 
FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/33.FLS. 34-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e três (26/10/1983), residente e domici-
liada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 805, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Ferreira da Silva e de Quiteria Alexandre 
Fernandes.

ALEXANDRE CANUTO NEVES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Ivaiporã, Estado do Paraná (CN:LV.A/042.FLS.165 IVAIPORÃ/PR), Ivaiporã, PR no 
dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (23/01/1979), residente e 
domiciliado Rua Boleeiro, 20, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Divino de Paula Ne-
ves e de Maria Canuto Neves. SUÉLLEN CRISTINA DE ALMEIDA, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/081.FLS.144-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (20/11/1984), 
residente e domiciliada Rua Boleeiro, 20, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marga-
rida Maria de Almeida.

DIEGO RODRIGUES VIEIRA MUCCI, estado civil solteiro, profissão assistente jurídico, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/77.FLS.298V-2º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia sete de junho de mil novecentos e noventa 
(07/06/1990), residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 66, bloco A, apartamento 
22, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Vieira Mucci e de Sueli Rodrigues Muc-
ci. TALLITA RODRIGUES PAIVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/348.FLS.293-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e dois (11/04/1992), residente e domi-
ciliada Rua Lagoa do Campelo, 66, bloco A, apartamento 22, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sidinei Gomes Paiva e de Lucimara Gomes Rodrigues Paiva.

RAFAEL ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico da vivo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/039.FLS.241-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de março de mil novecentos e oitenta e dois (20/03/1982), residente e domiciliado Rua 
Alfredo Ricci, 117, apartamento 22-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Dorival Alves da Silva e de Miriam Alves da Silva. MICHELLE 
RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida nes-
te Distrito (CN:LV.A/105.FLS.135 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de maio de mil novecentos e oitenta e oito (24/05/1988), residente e domiciliada Rua Síl-
vio Barbini, 44, apartamento 21-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edmilson Eduardo dos Santos e de Marlene Rodrigues da Silva.

RAFAEL APARECIDO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/200.FLS.450-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de agosto de mil novecentos e noventa (15/08/1990), residente e domiciliado Rua Ma-
rim, 10, bloco 01, apartamento 24-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Au-
dalio Pinto de Araujo e de Izabel Cristina Ferreira do Nascimento. PATRÍCIA TEIXEIRA 
CAMILO DA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/216.FLS.168-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (28/12/1986), 
residente e domiciliada Rua Marim, 10, bloco 01, apartamento 24-A, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Camilo da Silva e de Maria da Conceição 
Teixeira Silva.

DANIEL BALTAZAR SIMÕES FILHO, estado civil divorciado, profissão agente escolar, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos 
e setenta e nove (07/01/1979), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 175, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Baltazar Simões e de 
Isa Terezinha Simões. SILVIA PEREIRA DE ARRUDA, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e 
setenta e um (10/01/1971), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 175, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Pereira de Arruda e de 
Lázara Maria de Lurdes de Arruda.

JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão cilindrista, nas-
cido em Itacarambi, Estado de Minas Gerais, Itacarambi, MG no dia dezoito de junho 
de mil novecentos e sessenta e três (18/06/1963), residente e domiciliado Rua Adelina 
Patti, 46, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laudelino Rodrigues de 
Oliveira e de Joaquina Teixeira de Oliveira. LOURDES SILVA DE QUEIROZ, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Palmeira dos Índios, Estado de 
Alagoas (CN:LV.A/002.FLS.263-CANAFISTULA/AL), Palmeira dos Índios, AL no dia seis 
de junho de mil novecentos e setenta e dois (06/06/1972), residente e domiciliada Rua 
Adelina Patti, 46, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Geronimo de 
Queiroz e de Creusa Silva de Queiroz.

FELIPE SANCHES GUALBERTO, estado civil solteiro, profissão operador de caixa, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/132.FLS.268-VILA NOVA CACHOEIRINHA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e três 
(19/03/1993), residente e domiciliado Rua Nicanor Mendes, 19, bloco A, apartamento 
53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juscelio 
Menezes Gualberto e de Leticia da Silva Sanches. MAYARA SILVA ESPOSITO DE 
SOUSA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/136.FLS.08-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no 
dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (06/10/1995), residente e do-
miciliada Rua Nicanor Mendes, 19, bloco A, apartamento 53, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Francisco Esposito de Sousa e 
de Ana Maria da Silva de Sousa.

ALEXANDRE AMADEU, estado civil solteiro, profissão técnico de máquina de cos-
tura, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/172.FLS.029-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e seis 
(24/03/1976), residente e domiciliado Rua Serenata do Adeus, 151, bloco B, aparta-
mento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Paschoal Amadeu e de Claudete Rufino de Barros Amadeu. JANAÍNA DOS REIS RITA, 
estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e oitenta e nove 
(16/08/1989), residente e domiciliada Rua Serenata do Adeus, 151, bloco B, aparta-
mento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valeria dos Reis Rita.

SIDNEY DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão socorrista, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/47.FLS.205-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de junho 
de mil novecentos e oitenta (16/06/1980), residente e domiciliado Rua Antônio Maria 
Bessa, 42, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidney da 
Silva e de Ana Maria do Carmo. KARINE GERALDA ALVES, estado civil solteira, pro-
fissão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/226.FLS.38V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(31/07/1994), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 753, Ci-
dade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dionizio Macedo Alves e de Diva 
Geralda Alves.

RENATO DO AMARAL LAGE, estado civil solteiro, profissão instalador de acessórios, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de agosto de mil nove-
centos e oitenta e um (05/08/1981), residente e domiciliado Rua Mirinzal, 161, Jardim 
Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anselmo Teixeira Lage e de Lanir Con-
ceição do Amaral. VIVIAN APARECIDA CHAVES DE SOUSA, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascida em Poá, neste Estado, Poá, SP no dia primeiro de 
agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (01/08/1984), residente e domiciliada Rua 
Igaratá, 32, Vila Perreli, Poá, neste Estado, Poá, SP, filha de Roberto Chaves de Sousa 
e de Edna Aparecida da Silva Sousa. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais ne Poá, neste Estado.

GILSON APARECIDO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar técnico de 
educação, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho 
de mil novecentos e setenta e oito (25/07/1978), residente e domiciliado Rua Vieira Lu-
sitano, 103, Parque Santo Antônio, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José Evange-
lista da Silva e de Maria das Lagrimas Ferreira da Silva. ELIANA FELIX DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado 
(CN:LV.A/002.FLS.025-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia 
dois de agosto de mil novecentos e setenta e seis (02/08/1976), residente e domiciliada 
Rua Projetada, 24, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Euclides Felix 
dos Santos e de Maria José Sebastião dos Santos.

JOSENILSON ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em 
Tutóia, Estado do Maranhão (CN:LV.A/079.FLS.261-TUTÓIA/MA), Tutóia, MA no dia 
vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e seis (22/07/1996), residente e do-
miciliado Rua Kleber Afonso, 246, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Das Chagas Diniz da Silva e de Maria José 
Ferreira da Rocha. ANDREZA DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxi-
liar administrativo, nascida em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/003.FLS.046-3ª 
ZONA SÃO LUÍS/MA), São Luís, MA no dia oito de novembro de mil novecentos e no-
venta e quatro (08/11/1994), residente e domiciliada Rua Kleber Afonso, 246, casa 03, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Camilo Soares 
Pereira e de Almerita Felix da Silva.

ROGÉRIO PEREIRA DE SIQUEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido 
em Serra Talhada, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/03.FLS.257-DISTRITO SITIO DOS 
NUNES, FLORES/PE), Serra Talhada, PE no dia dois de abril de mil novecentos e no-
venta e cinco (02/04/1995), residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz 
Filho, 950, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo de Siqueira 
e de Maria de Lourdes Pereira de Siqueira. FABRÍCIA DANTAS ROCHA, estado ci-
vil solteira, profissão atendente de lanchonete, nascida em Juazeiro do Norte, Estado 
do Ceará (CN:LV.A/38.FLS.231-DISTRITO MARROCOS, JUAZEIRO DO NORTE/CE), 
Juazeiro do Norte, CE no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e três 
(31/05/1993), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 950, Ci-
dade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ferreira da Rocha e de 
Irenilda Maria Dantas de Barros.

BRUNO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/173.FLS.033-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
dezembro de mil novecentos e noventa e dois (10/12/1992), residente e domiciliado 
Estrada Itaquera-Guaianazes, 218, bloco 8-B, apartamento 24, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Costa da Silva e de Maria de Jesus 
Alves. KAROLAYNE MENDONÇA DOS REIS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/943.FLS.250-1º SUBDIS-
TRITO GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de abril de dois mil e 
quatro (25/04/2004), residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 218, bloco 
8-B, apartamento 24, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
William Jose dos Reis Oliveira e de Monica Mendonça de Jesus.

LUIZ CARLOS BOVENZO FILHO, estado civil solteiro, profissão coordenador opera-
cional, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/192.FLS.46-LAPA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (16/08/1989), residente 
e domiciliado Rua Porto Xavier, 189, apartamento 54-B, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Bovenzo e de Nadir da Silva Bovenzo. NATALIA 
MOREIRA IDE, estado civil solteira, profissão assistente social, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/57.FLS.272-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia dois de 
setembro de mil novecentos e oitenta e sete (02/09/1987), residente e domiciliada Rua 
Porto Xavier, 189, apartamento 54-B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Shigueru Ide e de Maria Aparecida Moreira Ide.

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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Qual o futuro do setor 
imobiliário no 

pós-pandemia?

A pandemia do novo 
Coronavírus prejudicou 
muitos setores do país. 
Para diminuir a curva 
da contaminação, 
fomos declarados em 
quarentena, mantendo 
as medidas de 
isolamento social

Porém, infelizmente, 
os casos de conta-
minações continuam 

e ficamos sem perspectiva 
de retorno à normalidade. 
Segundo a Comissão Econô-
mica para a América Latina 
e o Caribe, a economia do 
Brasil encolherá 5,2% por 
causa da pandemia. Nesse 
contexto, o que esperar do 
setor imobiliário no cenário 
pós-pandemia?  O setor 
imobiliário pode retornar 
à plenitude somente em 
2021. No entanto, a ten-
dência é de que seja um 
dos mais significativos na 
recuperação econômica 
brasileira. As perspectivas 
são as melhores. 

Em 2020, era esperado um 
crescimento de 20% no seg-
mento em relação a 2019, o 
aumento foi adiado, ou seja, 
existe uma demanda repri-
mida e, na volta da antiga 
normalidade, os negócios 
devem fluir. Cabe ressaltar 
que a taxa da Selic, que afeta 
a cobrança de juros no finan-
ciamento, é a mais baixa da 
história, 2% ao ano. Para que 
a retomada seja favorável, 
é preciso se reinventar e 
mudar hábitos e modelos 
para se adequar neste novo 
cenário e novo formato de 
se viver após uma pandemia 
que abalou o mundo. Uma 
das primeiras mudanças 
no setor imobiliário deve 
acontecer na arquitetura 
dos imóveis. 

Os modismos, provavel-
mente, ficarão em segundo 
plano. Isso porque as pesso-
as irão prestar mais atenção 
não apenas no jeito de morar, 
mas também no de viver. 
Além disso, as mudanças 
serão percebidas na forma 
como as pessoas interagem 
com o seu entorno. Sair de 
casa pode deixar de ser uma 
opção, com alternativas cada 
vez mais interessantes de 
lazer em casa e tecnologias 
possibilitando que a pessoa 
receba o que deseja em seu 
endereço residencial. O pai-
sagismo é um conceito que 
será muito adotado, já que 
percebemos o quanto isso é 
importante em nossas vidas. 

No caso dos escritórios, 
o futuro será com salas 
menores, considerando a 
forte tendência de cresci-
mento do trabalho remoto. 
Isso se deve ao fato de que 
diversos setores percebe-
ram que a produtividade 
do funcionário pode ser a 
mesma no home office e que, 
dessa forma, podem reduzir 
custos. Falando em trabalho 
remoto, em 2020, fomos 
impactados por esse novo 
formato. Para segurança dos 
colaboradores, as empresas 
adotaram o sistema para evi-
tar a proliferação da doença. 
Hoje, é normal improvisar 
um local para realizar suas 
teleconferências e lidar 
com as suas demandas do 
dia a dia. 

É provável que os futuros 
projetos incluam um espa-
ço destinado para o home 
office, atendendo todas as 
necessidades e evitando os 
ruídos e fluxos que aconte-
cem nas casas no dia a dia 
de trabalho. A perspectiva 
de crescimento do home 
office também pode gerar 
uma descentralização do 
mercado imobiliário. Com 

a possibilidade de trabalhar 
em qualquer lugar com aces-
so à internet, as pessoas se 
sentirão livres para viver em 
locais distantes dos grandes 
centros urbanos, ou até 
mesmo, viajar e continuar 
trabalhando, como fazem os 
nômades digitais. 

Os próximos anos também 
devem ser marcados pela 
atemporalidade dos projetos 
de design, um aspecto que 
ganhará relevância no setor 
imobiliário. Projetos ousa-
dos e diferenciados devem 
ganhar preferência, como 
estamos vivendo em um pe-
ríodo de reuniões familiares 
e com amigos paralisadas, a 
previsão é que no futuro essa 
prática de lazer seja bastan-
te requisitada trazendo a 
necessidade de possuir um 
espaço maior dentro de casa. 

O futuro também reserva 
a confirmação de algumas 
tendências, entre elas, a ar-
quitetura de hospitalidade. 
A expectativa é de que as 
áreas comuns, unindo servi-
ços, interação e comunica-
ção por meio da tecnologia, 
se destaquem nos novos 
projetos. Essa mudança já 
aconteceu em alguns empre-
endimentos e deve ser mais 
forte no setor. A procura 
por imóveis com varanda, 
quintal e coworking também 
pode aumentar, consoli-
dando esse movimento de 
transformação das casas em 
espaços multifuncionais. 

Outras duas mudanças 
estão extremamente ligadas 
ao avanço da tecnologia. A 
primeira delas é a automa-
ção da gestão condominial. 
Ou seja, o uso de sistemas 
automáticos para otimizar 
as tarefas de gestão. Por 
exemplo, câmeras de segu-
rança eletrônica, sistemas 
de controle da iluminação, 
controle de acesso com QR 
codes e/ou biometria, cen-
trais de segurança remotas, 
reserva online de salão de 
festas e portaria virtual para 
condomínios. 

A segunda mudança tec-
nológica está diretamente 
relacionada à internet, que 
mudou a forma como o con-
sumidor pesquisa e compra 
produtos. Nesse sentido, 
uma das novidades, que 
já vem sendo trabalhada 
durante esse período de 
distanciamento social, é a 
possibilidade de fazer um 
tour virtual no imóvel. O 
cliente pesquisa o empre-
endimento na internet e a 
imobiliária disponibiliza a 
opção de visita online, que 
funciona de forma parecida 
com o Street View do Google, 
com fotos em 360º graus do 
imóvel. 

Para o mercado imobiliá-
rio, isso significa que o clien-
te poderá ver os detalhes do 
imóvel desejado em todos os 
ângulos e sem sair de casa. 
Dessa forma, podem ser fa-
cilitadas vendas e aluguéis, 
nos casos em que o cliente 
não pode visitar o imóvel 
presencialmente. A resposta 
é positiva. Mais do que isso, 
o setor será determinante 
na retomada econômica 
do país, ao lado de setores 
como o de agronegócio e 
alimentos. Prova disso, são 
os dados divulgados pela 
Caixa, que apontam um 
crescimento de 21% dos fi-
nanciamentos habitacionais 
no último semestre de 2020 
em comparação ao mesmo 
período de 2019. 

Foram assinados dois mil 
contratos por dia e junho foi 
o melhor mês dos últimos 
quatro anos, com R$ 11 
bilhões em financiamentos. 

(*) - É Diretor Executivo do grupo Bild 
Desenvolvimento Imobiliário e Vitta 

Residencial.

José Luiz Camarero Neto (*)

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: DENILSON DOS SANTOS, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Vera Lúcia dos Santos. A pretendente: LETICIA NOEMI VELA-
ZTIQUI DUARTE, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Asunción
-Paraguay, data-nascimento: 08/10/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Carlos Miguel Velaztiqui Mendieta e de Otilia Duarte Rios.

O pretendente: WELITON PINTO DOS SANTOS, profissão: técnico de enfermagem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Milton Justiniano dos Santos e de Clarice Pinto 
dos Santos. A pretendente: DANIELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vonidia Alves de Oliveira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO FERREIRA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Ferreira e de Sueli Maria de 
Morais. A pretendente: NATHALIA DA SILVA OLIVEIRA, profissão: técnica de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudiberto Galdino de Oliveira e de 
Evanilda Bentemuller da Silva de Oliveira.

O pretendente: JOÃO PAULO DE ALMEIDA SOARES, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Paulino Soares e de Cinira de Almeida 
Soares. A pretendente: PAMELA MAYARA GONÇALVES SILVA, profissão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Miguel Gonçalves Silva e de Sueli 
Macedo Gonçalves Silva.

O pretendente: MANASSES JALES DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aldivan Jales da Silva e de Josefa Maria dos 
Santos da Silva. A pretendente: MAYARA CORIOLANO DE OLIVEIRA, profissão: op. 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luciano Santana de 
Oliveira e de Maite Araujo Coriolano de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO BUENO DE CAMARGO, profissão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Mairinque, SP, data-nascimento: 23/01/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Moacir Bueno de Camargo e de Maria Inês da 
Silva Bueno. A pretendente: AMANDA APARECIDA ALVES BARBOSA, profissão: op. 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Alceu Pego 
Barbosa e de Rosana Alves Noronha.

O pretendente: SERGIO BERNARDO DOS SANTOS FILHO, profissão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1992, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Bernardo dos Santos e de Maria 
Helena Alves dos Santos. A pretendente: KARINA DA SILVA MATOS, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1985, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Luis Cardoso Matos e de Edi-
lene Pinherio da Silva Matos.

O pretendente: WELLINGTON AUGUSTO DE LIMA, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Milton Augusto de Lima e de Marlene Claude-
te Nunes de Lima. A pretendente: LEONILDA MARCONDES DE ABREU, profissão: 
balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimen-
to: 03/09/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Marcondes de 
Abreu e de Maria Kiyoko Ishikawa.

O pretendente: FELIPE MENDONÇA TORREZAN, profissão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1990, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Gilmar Aparecido Torrezan e de Evania da Silva Mendonça. 
A pretendente: SABRINA MENEZES DOS SANTOS, profissão: esteticista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1991, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Ivanildo Hugo dos Santos e de Luciana Maria de Menezes.

O pretendente: MATHEUS FERREIRA DA SILVA FONSECA, profissão: funileiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 18/05/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arcenio Ferreira Fonseca e de Zu-
lenes da Silva. A pretendente: BEATRIZ ARRAES TURUBIA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/12/2002, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Turubia e de Vanessa Pereira Arraes.

O pretendente: TIAGO PEREIRA DA SILVA VASCONCELOS, profissão: op. de carda, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 25/02/1994, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eliezer Matos Vasconcelos e de Marinal-
va Pereira da Silva Souza. A pretendente: CRISTIANE GOMES ANACLETO, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 
29/04/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Robertino Anacleto e de 
Cleusa de Carvalho Gomes.

O pretendente: RAFAEL GUEDES NUNES, profissão: técnico de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Adalberto Nunes e de Ana Lucia Renovato Guedes. A 
pretendente: KAREN ANDRADE EUFRASIO SILVA, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria Cristina de Andrade Eufrasio da Silva.

O pretendente: LUCAS DA SILVA RIBEIRO, profissão: controlador de apoio operacio-
nal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ribeiro Primo e de Maria de 
Lourdes da Silva Ribeiro. A pretendente: NILZA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES, 
profissão: agente de terminal urbano júnior, estado civil: solteira, naturalidade: Poté, 
MG, data-nascimento: 07/07/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Francisco de Assis Rodrigues e de Ilza de Souza Rodrigues.

O pretendente: ANTÔNIO CARLOS ARIFA TIGRE, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Candido Sales, BA, data-nascimento: 30/10/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Arifa Tigre e de Antônia Maria de Jesus. A 
pretendente: ADRIANA LOPES FIALHO, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Teixeiras, MG, data-nascimento: 17/08/1973, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Carlos Lopes Fialho e de Maria das Graças Fialho.

O pretendente: SIDNEI DE MORAIS ROCHA, profissão: empresário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Paulo Simplicio da Rocha e de Maria Aparecida Ferreira de 
Morais. A pretendente: ERIKA CRISTINE AZEVEDO GUEDES, profissão: empresária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/02/1992, resi-
dente e domiciliada em Arujá, SP, filha de José de Arimatea Batista Guedes e de Delmira 
Azevedo Guedes.

O pretendente: RAFAEL DAMASCENO TIRELLI, profissão: feirante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1998, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Marcilio Tirelli e de Maria Helena Damasceno dos Anjos. 
A pretendente: TAMIRES DE LIRA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Elizabete de Lira Silva.

O pretendente: GILMAR DOS SANTOS NASCIMENTO, profissão: polidor, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Jeremoabo, BA, data-nascimento: 26/08/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João de Jesus Nascimento e de Maria dos 
Santos Nascimento. A pretendente: ANDRESSA DO ROSÁRIO SANTOS DA SILVA, 
profissão: piloteira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/11/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Damião da Silva 
e de Maria Angela dos Santos.

O pretendente: CAIO ALMEIDA MORGAN, profissão: gerente de marketing, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valmor Morgan e de Viviani de Almeida Morgan. 
A pretendente: BÁRBARA SHAIANE FERREIRA DE SOUSA, profissão: aux. adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 
08/07/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cícero Batista de Sousa 
e de Josefa Gilvania Ferreira.

O pretendente: WELINGTON SILVA, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1966, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jose Silva e de Ivanilde Rocha da Silva. A pretendente: KELEY 
APARECIDA DOS SANTOS, profissão: aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: 
nesta Capital, Brás, SP, data-nascimento: 12/06/1958, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Afonso Alves Gramulha e de Rosa Barbosa Gramulha.

O pretendente: DAVÍ LUCAS GENEROSO, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jair Generoso e de Iracema José dos Santos Generoso. A pre-
tendente: JOSIANE LIMA DOS REIS, profissão: atendente, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Francisco Barbosa dos Reis e de Jucedi Maria de Lima.

O pretendente: FILIPE CORREIA ARAUJO DOS SANTOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/2001, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Sandoval Araujo dos Santos e de Marinalva Correia 
Araujo dos Santos. A pretendente: GABRIELA ARAUJO SOUZA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Darci Luis de Souza e de Valdiza 
Ferreira de Araujo Souza.

O pretendente: ALASSANA DJALÓ, profissão: operador de máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bussura - Guine-Bissau, data-nascimento: 07/10/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aliu Djalo e de Ansata Balde. A pretendente: 
ROSELY SANT'ANA NICACIO, profissão:, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 23/11/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Francisco Antonio Nicacio e de Salva Luisa Sant'Ana.

O pretendente: ISMAEL NUNES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1981, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Gabriel Manoel Nunes e de Érida dos Santos Piuta Nunes. A pretendente: 
MARIA GERLANDIA RODRIGUES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, natura-
lidade: Itau, RN, data-nascimento: 27/08/1979, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Otacilio Rodrigues e de Jacinta Ferreira Rodrigues.

O pretendente: ULYSSES DE SOUZA NETO, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Ronaldo Aparecido de Souza e de Maria Aparecida de Souza. 
A pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS DA SILVA GOMES, profissão: assistente con-
tábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio da Silva Gomes e de 
Umbelina Maria dos Santos Souza.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Rubens Roberval dos Santos e de Maridalva dos San-
tos. A pretendente: VERA INGRID DOS SANTOS, profissão: analista contábil, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Elvecio dos Santos e de Maria Senhora Almeida 
dos Santos.

O pretendente: RAFAEL MOREIRA VAZ, profissão: aux. de expedição, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 20/04/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Abilio Vaz e de Elda Santana Moreira Vaz. A pretendente: 
NAJARA SILVA PAIXÃO, profissão: assistente comercial, estado civil: solteira, natura-
lidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 23/08/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Wilson Pereira Paixão e de Lucilene Silva Paixão.

O pretendente: ORIEL FRANCISCO DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adelmo Francisco dos Santos e de Vera Lucia 
Maria dos Santos. A pretendente: JANE CLEIDE DA SILVA, profissão: auxiliar de vida 
escolar, estado civil: solteira, naturalidade: Bonito, PE, data-nascimento: 13/01/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Joaquim da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva.

O pretendente: IGOR GOMES MACEDO, profissão: analista backoffice, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1998, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Idevandio Moreno Macedo e de Marcia Gomes Ma-
cedo. A pretendente: TAIANY CURDULINO MENDONÇA, profissão: biomédica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/03/1999, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Javan Domingues Mendonça e de Suzel Cristina 
Curdulino Mendonça.

O pretendente: MATEUS DOS SANTOS DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 06/08/1995, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de João de Souza e de Maria Cristiani dos Santos de Souza. 
A pretendente: JOCIARIA DA CONCEIÇÃO DIAS, profissão: aux. de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 02/09/1978, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel Barbosa Dias e de Leonice Maria da 
Conceição.

O pretendente: IVAIR BARRETO DA SILVA, profissão: funcionário público estadual, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1971, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rozalvo Barreto da Silva e de Marina 
Gomes da Silva. A pretendente: MARICELIA MARIA DA SILVA, profissão: vigilante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Agrestina, PE, data-nascimento: 29/08/1982, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manuel José da Silva e de Cicera Joana 
dos Passos.

O pretendente: JOHNY PEREIRA ALVES, profissão: operador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vladimir Aparecido Paulo Alves e de Edleide 
Pereira de Oliveira. A pretendente: SIMONE PEREIRA ARRAES, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Saturnino Pereira Arraes e de Maria Adelina 
Caldeira Arraes.

O pretendente: VILANI JUVENCIO DA SILVA, profissão: lubrificador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
04/06/1973, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Bento Juvencio da Silva 
e de Josefa Maximina de Jesus da Silva. A pretendente: ALEXSANDRA SOARES CA-
LIXTO, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Panelas, PE, data-nas-
cimento: 06/07/1982, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Manoel Calixto 
Filho e de Terezinha Soares Calixto.

O pretendente: HENRIQUE FARIAS SCANFERLA, profissão: orientador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1995, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Vagner Saturnino Scanferla e de Irani de Farias 
Scanferla. A pretendente: LARISSA EVELYN RIBEIRO FOLHA, profissão: orientadora 
sócio educativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Zelindo Dias Folha e de 
Iracema Leite Ribeiro Folha.

O pretendente: LEANDRO APARECIDO SEIZO NAKAZONE, profissão: analista de sis-
temas, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/12/1989, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Seizo Nakazone e de Kesami Higa 
Nakazone. A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA DOMINGUES, profissão: engenhei-
ra mecânica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/10/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Aparecido Domin-
gues e de Celia de Oliveira Domingues.

O pretendente: RENATO PESSOA MENDES, profissão: montador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 05/02/1987, residente e domiciliado 
em Mauá, SP, filho de Jonas Clementino Mendes e de Antonia Morais Pessoa. A preten-
dente: VANESSA BECK TEIXEIRA, profissão: dentista, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 21/04/1992, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jorge Teixeira e de Dalva Beck Teixeira.

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: 02/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Ubaldo Nunes da Silva e de Iracema Rosa Jesus da Silva.

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: EDIVALDO PIRES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
ladrilhador, estado civil solteiro, nascido em Itanhém - BA, no dia (17/10/1962), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdomiro Chaves dos Santos 
e de Elizabeth Pires dos Santos. A pretendente: LÍGIA DA CRUZ SILVA, de naciona-
lidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em Jequié - BA, no dia 
(30/01/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco 
Pessôa da Silva e de Marinalva Freitas da Cruz.

O pretendente: WILLIAM ANTONIO GOUVÊA, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/11/1988), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alfredo dos Santos 
Gouvêa e de Izilda Aparecida Vasco Gouvêa. A pretendente: MARCELA CAETANO DOS 
SANTOS AZZONI, de nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil 
solteira, nascida em Santo André - SP, no dia (23/08/1989), residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luciano Azzoni e de Vera Caetano dos Santos Azzoni.

O pretendente: BENIL ALVES RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão preparador 
CNC, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/08/1980), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benedito Alves Ribeiro Filho e 
de Nadja Sueli da Silva. A pretendente: FERNANDA MARIA GERALDI TRENTIN, de 
nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil divorciada, nascida em São 
Caetano do Sul - SP, no dia (05/05/1984), residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paul o - SP, filha de Amadeu Trentin Filho e de Sueli Maria Geraldi Trentin.

O pretendente: DANIEL EXPOSITO DE SOUZA LOMBARDO, de nacionalidade brasileira, 
profissão executivo de contas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(15/03/1989), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carmino 
Lombardo Junior e de Katia Pereira de Souza Lombardo. A pretendente: FERNANDA 
MEDEIROS RASCOV, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de produto, esta-
do civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (26/08/1983), residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Constantino Rascov Filho e de 
Izilda Medeiros Rascov.

O pretendente: LUIS GUSTAVO PRADO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão educador social, estado civil solteiro, nascido em Itapeva - SP, no dia (27/03/1985), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosemeiri Prado de 
Oliveira. O pretendente: THIAGO LIMA AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão 
educador social, estado civil solteiro, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 
(18/12/1985), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Aparecido 
Azevedo e de Alice Lima Azevedo.

O pretendente: ELIAS MATEUS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão funi-
leiro automotivo, estado civil solteiro, nascido em Rio Vermelho - MG, no dia (07/02/1999), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Mateus de Souza 
Sobrinho e de Rosenilde Moura Ferreira de Souza. A pretendente: MILENA CORREIA 
DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em 
Feira de Santana - BA, no dia (26/10/1995), residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Claudio Evandro Ribeiro Dias e de Maria Isabel de Brito Correia.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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Paridade de tecnologia: é 
o desafio para educação e 

trabalho híbridos

Em função da 
pandemia, tudo o 
que era previsto 
para acontecer no 
futuro do ambiente 
de trabalho e 
da educação foi 
antecipado em alguns 
anos

Enquanto se imagina-
va as aulas remotas 
apenas como possi-

bilidades, elas se tornaram 
obrigatórias. Ao mesmo 
tempo, quando muitos pen-
savam em executar funções 
profissionais a partir de 
suas salas como um sonho 
futurista, essa passou a ser 
a realidade da maioria. O 
problema é que tudo isso 
foi feito como medida de 
emergência. E, dessa forma, 
muitas vezes na base da 
adaptação forçada. Mes-
mo assim, a experiência 
revelou potencialidades de 
benefícios que não serão 
desprezadas.

Prova disso é que, segun-
do um estudo recentemente 
divulgado pelo IDC, 83% 
dos líderes empresariais 
planejam fornecer mais 
oportunidades de trabalhar 
remotamente do que antes 
da pandemia. Processo se-
melhante é observado no 
setor educacional, no qual 
escolas, colégios, faculda-
des e universidades de todo 
o mundo aceleraram seus 
processos de transformação 
digital com a educação a 
distância e não pretendem 
abandonar esse método de 
conquistar clientes inde-
pendentemente das antigas 
barreiras geográficas. 

Mas, passado o período 
de urgência imposto pela 
pandemia, os especialistas 
sabem que não podem mais 
depender de improvisos se 
quiserem usufruir de todo 
o potencial do trabalho e 
da educação no formato 
híbrido. Nesse sentido, 
eles miram seus esforços 
na direção da chamada 
‘paridade de tecnologia’. O 
termo ‘paridade de tecnolo-
gia’ se refere à condição de 
que todos os trabalhadores, 
estudantes, professores etc. 
tenham acesso seguro aos 
recursos tecnológicos ne-
cessários para realizar suas 
atividades, independente-
mente de seu dispositivo 
ou localização preferencial.

Na prática, significa pro-
ver a estrutura suficiente 
para que tudo funcione para 
todos os envolvidos o tempo 
todo. A meu ver, nenhum 
aluno ou profissional perde-
rá o conteúdo apresentado 
em uma aula ou reunião 
porque seu computador 
não possui esse ou aquele 
recurso. Nenhum aluno fica-
rá sem acessar um material 
oferecido pelo professor por 
ter uma máquina menos 
potente e, principalmente, 
será o fim das repetições 
infinitas de falas por pro-
blemas de conexão, entre 
outros problemas que se 
mostraram comuns durante 
a pandemia. 

Na busca por este objeti-
vo, ainda segundo o estudo 
do IDC, durante 2021 os 
líderes de negócios e de 
TI norte-americanos farão 
investimentos importantes 
em tecnologias voltadas 
para a colaboração, video-

conferência e periféricos. 
Na Europa, o mercado de 
equipamentos de videocon-
ferência atingiu US $ 430 
milhões em receita durante 
2020. A maioria das empre-
sas europeias relatou inves-
timentos em equipamentos 
de videoconferência, fer-
ramentas de colaboração 
e periféricos para criar as 
melhores experiências de 
sala de reunião.

Por outro lado, os instru-
tores descobriram que ter 
as ferramentas certas pode 
fazer uma grande diferença 
em ambientes de aprendi-
zagem remotos e híbridos. 
Soluções que sejam fáceis 
de usar e permitam que os 
professores “desliguem” 
seus laptops têm o poder 
de criar uma experiência 
mais natural e dinâmica para 
todos os envolvidos. Então, 
é esperado por parte das 
instituições educacionais 
um forte investimento em 
soluções de áudio pessoal 
como fones de ouvido e viva 
voz para sistemas baseados 
em salas. 

Enquanto isso, câmeras e 
barras de vídeo com rastre-
amento de alto-falantes, es-
tão agora emergindo como 
o ingrediente principal para 
fazer com que todos se 
sintam como se estivessem 
juntos novamente na sala. 
Embora as necessidades 
de ensino remoto de cada 
instituição sejam únicas, 
algumas abordagens gerais 
tendem a se consolidar 
como dominantes para o 
aprendizado híbrido.  

Algumas aulas exigem ví-
deo robusto e os professores 
precisam ser capazes de se 
mover naturalmente pela 
sala para fazer as demons-
trações. Ou seja, às vezes 
configurações de ensino 
remoto compartilhadas são 
mais adequadas.

Em seu estudo “Escolas 
do Futuro, definindo novos 
modelos de Educação para 
a 4ª Revolução Industrial”, o 
Fórum Econômico Mundial 
elencou oito mudanças es-
senciais para revolucionar 
a aprendizagem com vistas 
ao futuro do mercado de 
trabalho e da participação 
social. 

Entre elas se destacam 
dois pontos a serem desen-
volvidos:  

 a) Aprendizagem perso-
nalizada e individu-
alizada – Se refere à 
mudança de um sis-
tema de aprendizado 
padronizado, para um 
baseado nas diversas 
necessidades indivi-
duais de cada aluno, 
e flexível o suficiente 
para permitir que cada 
aluno progrida em seu 
próprio ritmo.

 b) Aprendizagem aces-
sível e inclusiva – 
Significa estender a 
atividade educacional 
para além dos muros 
da escola.

Para alcançar os dois ob-
jetivos e muitos outros será 
necessário antes buscar a 
paridade de tecnologia. Ela 
é a porta de entrada para 
uma convivência harmo-
niosa no mundo híbrido do 
novo normal. 

(*) - É Diretor Regional Poly Brasil 
(www.polybrasil.com.br).

Paulo Sierra (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: VICTOR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão designer, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (30/12/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Samuel Francisco da Silva e de Angela Paula da Silva. A pretendente: BEATRIZ 
COUTINHO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista de backoffice, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (30/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato de Alencar Oliveira e de Marlene Coutinho Pereira.

O pretendente: WESLEY VINICIUS SILVA MACHADO, estado civil solteiro, profissão 
cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Anderson Silva Machado e de Elizabete 
Aparecida da Silva Machado. A pretendente: CAROLINE SILVA SANTANA, estado 
civil solteira, profissão body piercing, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Joaquim Santana 
e de Carla Silva Santana.

O pretendente: NICHOLAS VINÍCIUS MACAROFF DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão oficial eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdecio da Silva e de Isabel 
Gomes Macaroff. A pretendente: NUBIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão escriturário administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(14/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo 
Jose dos Santos e de Marlene Alves.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Antonio de Souza e de Zenilda dos Santos Souza. A pre-
tendente: BIANCA DE OLIVEIRA FAGUNDES, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ademilson Fagundes de Lima e de Emilene Fonceca de Oliveira.

O pretendente: ADRIANO PAULO MORAES, estado civil divorciado, profissão auxiliar 
de produção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (19/03/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria de Lourdes Moraes de Souza. A preten-
dente: ALAINE DE SOUZA MORENO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
cozinha, nascida em Januária, MG, no dia (15/05/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes de Souza Moreno.

O pretendente: JOÃO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Serrolandia, BA, no dia (13/03/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Otavio Jose da Silva e de Etelvina Gracina Alves. A pretendente: 
FERNANDA NOVAIS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Capim Grosso, BA, no dia (02/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Flaviano Cerqueira de Souza e de Elza Silva Novais de Souza.

O pretendente: VINÍCIUS RICARDO DE CAMARGO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de carga e descarga, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valerio Ricardo de Camargo e de 
Claudia Maria Miguel de Camargo. A pretendente: GRASIELY SANTOS DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(27/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre 
Mariano de Oliveira e de Ana Lúcia dos Santos Oliveira.

O pretendente: FELIPE DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/03/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Laudir Saran de Lima e de Celda Aparecida da Silva Lima. 
A pretendente: ANA CRISTINA SILVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Lopes da Silva e de Fabiana Silveira da Silva.

O pretendente: WILLIAN DE JESUS SOUZA, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (29/08/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ivo Galvão de Souza e de Maria Anisia de Jesus Souza. A 
pretendente: DAIANE NUNES SERRA, estado civil solteira, profissão biomédica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Fernandes Serra e de Carmelita Nunes Serra.

O pretendente: SIZENANDO NERY PEREIRA, estado civil divorciado, profissão 
comerciante, nascido em Morais - Município de Araripina, PE, no dia (13/08/1944), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Nery Sobrinho 
e de Alexandrina Maria de Jesus. A pretendente: MILTA DA GLORIA DE SOUSA, es-
tado civil viúva, profissão comerciante, nascida em Lavras, MG, no dia (12/10/1944), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Mariano e de 
Maria da Gloria Oliveira.

O pretendente: JOÃO VICTOR BATISTA DE AZEVEDO, estado civil solteiro, profissão 
empacotador, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/2003), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edmar Miguel de Azevedo e de Silvana 
Batista. A pretendente: REBECA FLORENTINO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (10/07/2003), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Francisco de Oliveira e de 
Maria da Paz Florentino Bessa.

O pretendente: RICHARD JOHN ODIAS MANZANO, estado civil solteiro, profis-
são analista de TI, nascido em Cidade de Davao, República das Filipinas, no dia 
(08/06/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rito Es-
pinola Manzano e de Conchita Odias Manzano. A pretendente: BIANCA NATHALIE 
DE LIMA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (15/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jair 
Abilio de Lima e de Cassia Aparecida dos Santos.

O pretendente: DANIEL CANUTO CORREIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
atendente de farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/2001), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Correia da Silva e de Josefa 
Canuto da Silva. A pretendente: STEPHANIE SOUZA JINKINGS DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/08/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio da Silva 
e de Andreia de Souza Jinkings da Silva.

O pretendente: MÁRCIO NICOLAU DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão mon-
tador, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/02/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Flávio de Araujo Primo e de Aparecida Fatima Nicolau 
Primo. A pretendente: SOLANGE SANTOS COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (20/03/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Amaral Costa e de Hilda Ribeiro dos Santos Costa.

O pretendente: FABIANO SANTOS MONARI, estado civil solteiro, profissão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lasaro Aparecido Monari e de Maria dos Anjos 
Luiza dos Santos. A pretendente: KAMILA FERREIRA SILVA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/07/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josemar Ferreira da Silva e de 
Cleonice Pedro da Silva.

O pretendente: JAILTON PEREIRA DE LIMA, estado civil divorciado, profissão au-
tônomo, nascido em Recife, PE, no dia (21/07/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Jose de Lima e de Solange Pereira de Lima. 
A pretendente: EDILEUSA BATISTA DE MATOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/1978), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Anisio Luiz de Matos e de Maria das Dôres Batista de Matos.

O pretendente: SILENE DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/1972), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sivirino da Silva e de Maria Augusta dos 
Santos Silva. A pretendente: SORAIA SABINO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (01/06/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Sabino dos Santos e 
de Melânia Maria Pena Sabino.

O pretendente: RAMON SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão frentis-
ta, nascido em Jeremoabo, BA, no dia (04/11/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Santos de Jesus e de Maria das Graças 
Santos. A pretendente: ÉRICA ROCHA DE MATOS, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Jeremoabo, BA, no dia (08/08/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Manoel de Jesus Matos e 
de Silvia Rocha de Matos e Matos.

O pretendente: MAKSON BRUNO ANTUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são funcionário público, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Sivirino da Silva e de 
Sueli de Carvalho Antunes Silva. A pretendente: MONALISA KELLY RIBEIRO PE-
REIRA, estado civil divorciada, profissão supervisora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (27/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ari 
Pereira e de Sonia Aparecida Ribeiro.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE JESUS MACEDO, estado civil solteiro, pro-
fissão técnico em química, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Paulo de Macedo e de 
Sandra Ferreira de Jesus. A pretendente: THAIS APARECIDA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/03/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir João da Silva 
e de Norma Almeida da Silva.

O pretendente: FILIPE SOUZA SOARES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção gráfica, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1996), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Osmario da Silva Soares e de Maria 
Santos Souza Soares. A pretendente: KATHLEEN RAIANE DINIZ DA CONCEIÇÃO 
SILVA, estado civil solteira, profissão analista junior, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (09/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo 
Cesar Barboza da Silva e de Maura Diniz da Conceição.

O pretendente: ALMIR BUENO, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
em Caconde, SP, no dia (13/04/1946), residente e domiciliado na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filho de Sebastião Faria Bueno e de Sebastiana Martins Bueno. A pre-
tendente: NELSA DE OLIVEIRA DROIQUE, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1950), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Osvaldo de Oliveira Droique e de Josefa Castilho Droique.

O pretendente: RODRIGO ARAUJO SERTÃO DE AGUIAR, estado civil divorciado, 
profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Saturnino Sertão de Aguiar e de 
Vani Araujo de Aguiar. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS SILVA, estado civil 
divorciada, profissão decoradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/10/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aluisio Nogueira da 
Silva e de Laura dos Santos Silva.

O pretendente: RICARDO CORREIA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Correia de Oliveira e de Maria Jose da 
Silva. A pretendente: JAQUELINE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/11/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Paulo da Silva e de Francisca Ioneide Alves 
de Souza.

O pretendente: LEONARDO GUEDES MATIAS, estado civil solteiro, profissão analista 
de suporte, nascido em Guarujá, SP, no dia (25/05/1992), residente e domiciliado na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Antonio Matias do Nascimento e de Enilde 
Guedes. A pretendente: GISELE VILELA MENDES, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/02/1995), residente e 
domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Fernando Fabricio Mendes 
e de Ivonete Vilela do Nascimento Mendes.

O pretendente: ANDERSON SANTANA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão 
líder de projetos, nascido em Santos, SP, no dia (24/01/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Milton de Andrade e de Ivanete Rabêlo de 
Santana. A pretendente: CINTIA APARECIDA DA FONSECA, estado civil solteira, 
profissão assitente de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cornelio Carlos da Fonseca e de 
Lucia Gonçalves da Fonseca.

O pretendente: LUCENILTON PRATES XAVIER, estado civil solteiro, profissão 
jardineiro, nascido em Nanuque, MG, no dia (07/06/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José de Jesus Xavier e de Nedina Francisca 
Prates. A pretendente: ROSIMARI SOUZA ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão 
cabeleireira, nascida em Uruçuca, BA, no dia (27/02/1969), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Saturnino José dos Santos e de Hilda Souza 
dos Santos.

O pretendente: IVANILSON OLEGARIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
soldador, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Olegario Filho e de Ana Maria Filha. A pre-
tendente: CARMEN DE ASSIS SOARES, estado civil divorciada, profissão costureira, 
nascida em Anisio de Abreu, PI, no dia (09/03/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Ribeiro Soares e de Josefa de Assis Soares.

O pretendente: WASHINGTON LUIZ DA CRUZ GOYANO, estado civil solteiro, pro-
fissão operador de corte, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1985), residente 
e domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Carlos Antonio Trindade 
Goyano e de Sueli Aparecida da Cruz Goyano. A pretendente: MICHELLE DE OLIVEI-
RA FERNANDES, estado civil solteira, profissão analista de planejamento, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/02/1988), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de José Nilton Fernandes e de Celina de Oliveira Fernandes.

O pretendente: DANILO BESERRA DE SÁ, estado civil solteiro, profissão supervisor 
de call center, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (24/07/1994), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Silva de Sá e de Patricia Beserra. 
A pretendente: SAMARA SILVA GARCIA DE FREITAS, estado civil solteira, profissão 
babá, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas Garcia de Freitas e de Adilsa Silva de Freitas.

O pretendente: EVERTON FELIPE TEIXEIRA BENTO, estado civil divorciado, pro-
fissão gerente de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Marcelo e de Isabel 
Cristina Teixeira Nogueira. A pretendente: JAKELINE DA SILVA SANTOS, estado 
civil solteira, profissão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Waldo Vieira dos Santos 
e de Maria Lucia da Silva.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE ALVES NOVAIS, estado civil solteiro, profissão 
operador de empilhadeira, nascido em Jundiaí, SP, no dia (15/08/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Denilson Alves Novais e de Guiomar 
Penha de Souza Novais. A pretendente: PRISCILA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão gerente de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Belarmino dos Santos 
e de Edinalva Batista Pereira dos Santos.

O pretendente: EDNALDO DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão funcio-
nário público, nascido em Taubaté, SP, no dia (04/11/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vitor Aparecido da Conceição e de Bernadete 
da Conceição. A pretendente: JULIANA SOUZA GOMES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/04/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes da Silva e de Nair 
Gonçalves Souza dos Santos.

O pretendente: LUCAS MELO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão marceneiro, 
nascido em Fortaleza, CE, no dia (13/01/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Erivando Ferreira Luz e de Maria Arlene Melo Fer-
reira. A pretendente: GABRIELE GONÇALVES FREIRE SILVA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/08/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cleber Freire Silva e 
de Eliane Gonçalves de Jesus.

O pretendente: LUCAS SANTOS PANARO, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/02/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edmarcio Saboia Panaro e de Simone Santos Santana. A 
pretendente: MARIA GABRIELA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Suzano, SP, no dia (04/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Messias Almeida Santos e de Cristiane Glene da Silva.

O pretendente: ALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel D Jenal dos Santos e de Maria Ed-
nalra de Oliveira. A pretendente: MAGDA PEREIRA FEITOSA, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Santo André, SP, no dia (28/02/1976), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Firmino Feitosa Irmão e de 
Cicera Pereira Feitosa.

O pretendente: LUIZ PAULO PONTES ROCHA, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido em Caruaru, PE, no dia (12/07/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Mendes da Rocha e de Josefa Santana Pontes 
Rocha. A pretendente: ALESSANDRA BRANDÃO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Salvador, BA, no dia (05/07/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Junqueira da Silva e de 
Adecy da Silva Brandão da Silva.

O pretendente: MAICON VINICIUS DE LIMA RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em Londrina, PR, no dia (08/05/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Rodrigues e de Silviane 
Martins de Lima. A pretendente: KATHELEEN FERREIRA NUNES, estado civil sol-
teira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Nunes e de Maria 
Jose Ferreira Nunes.

O pretendente: WAGNER MORAIS SOUZA, estado civil solteiro, profissão jardineiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Osvaldo Queiroz de Souza e de Germina Morais Souza. A pre-
tendente: MICAELA CARVALHO NOVAIS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Mauá, SP, no dia (29/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Milton Cezar de Oliveira Novais e de Juranea Carvalho Novais.

O pretendente: MARCOS SOUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão professsor, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Gualberto de Jesus Oliveira 
e de Maria Erminia Almeida Teixeira. A pretendente: MARIA ANGELICA MONTEI-
RO, estado civil divorciada, profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(16/02/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José João 
Monteiro e de Maria de Lourdes Monteiro.

O pretendente: PABLO VITOR COSME DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/2000), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edvan Aparecido da Silva e de 
Patricia Cosme dos Santos. A pretendente: BEATRIZ COELHO SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/2002), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wellington dos Santos Silva e de 
Elisabete dos Santos Coelho 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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