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Nos últimos 20 anos, a tecnologia mudou drasticamente as nossas 
vidas. Hoje em dia é possível resolver problemas que antes eram 
superburocráticos com alguns cliques no celular ou no computador. 
Chamada de 4ª revolução industrial por alguns, é inegável o fato de 
que o comportamento do consumidor tem sido influenciado pelos 
avanços tecnológicos, e que as empresas têm que estar sempre criando 
inovações se quiserem se destacar na atualidade.  

Porque a gestão contábil para Fintechs é 
importante?

É como consumir energia elétrica: você só paga por ela quando usa. Esse 
é o conceito básico do armazenamento em nuvem, caminho utilizado por 
empresas dos mais variados timbres e que tem na função e na economia 
seus grandes atrativos. A migração do ambiente On-Premise para a nuvem 
(em inglês, cloud) foi o tema de mais uma edição do DevTalk, evento voltado 
aos arquitetos e engenheiros em tecnologia, organizado pela Associação das 
Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-PR).   

Funcionalidade e custo tornam armazenamento 
na nuvem um caminho sem volta

Contratar um colaborador nem sempre é uma tarefa fácil, já que a decisão 
pode acarretar muitas alegrias, mas também muitos danos e prejuízos para 
as empresas. Para se ter ideia, o Brasil enfrenta grandes problemas com 
processos trabalhistas. Só no período entre janeiro a outubro de 2019, o 
total de processos trabalhistas foi de 1,5 milhão, de acordo com dados do 
TST. Com a definição da reforma trabalhista e uma série de novas medidas, 
muitos empreendedores e comerciantes enfrentam grandes dilemas na 
hora de contratar, não só por causa da questão do potencial do colaborador 
para aquele cargo, mas também qual regime deve ser a contratação.  

Cinco erros que as empresas cometem 
ao contratar

Foto de Dominika Roseclay no Pexels

Negócios em Pauta

Transporte aéreo nacional
A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), companhia aérea do Grupo 

Itapemirim, recém-certificada pela Anac, abrirá a venda de passagens 
aéreas na próxima sexta-feira (21). O voo inaugural da companhia 
está agendado para o dia 29 de junho de 2021, com renda revertida 
para instituições beneficentes, e o início dos voos comerciais para o 
dia subsequente, 30 de junho. Em sua estreia no mercado aéreo do-
méstico, a ITA estará presente em oito cidades brasileiras, são elas: 
Belo Horizonte-Confins, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Porto Seguro, 
Rio de Janeiro-Galeão, Salvador e São Paulo-Guarulhos. As capitais 
Recife, Maceió, Fortaleza, Florianópolis, Vitória e Natal serão somadas 
à malha a partir do dia 1 de agosto. Até junho de 2022, a companhia 
pretende ampliar a sua cobertura e chegar a 35 destinos no Brasil.  Os 
voos serão realizados com Airbus A320, customizados e reconfigurados 
para 162 assentos e mais espaço individual para todos os passageiros. 
As passagens poderão ser adquiridas pelo site (www.voeita.com.br) e 
agências de viagens.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: hkbrasil.com/reprodução

News@TI

Lugar de Mulher é nos Negócios

@Em um cenário em que o desemprego, principalmente entre as 
mulheres, alcança números expressivos no país, a HSM Manage-

ment, em parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens ao 
mercado de trabalho, realiza o “Lugar de Mulher é nos Negócios”. O 
evento, voltado à discussão de ações que promovem maior inserção 
das mulheres no mercado, acontece na próxima quinta-feira, 20/05, 
às 19h: https://materiais.revistahsm.com.br/papo-de-negocio-lugar-de-
-mulher-e-nos-negocios. Entre os temas em debate estão: emprega-
bilidade das mulheres; mulheres jovens em início de carreira, cargos 
de liderança e mães no mercado de trabalho.   Leia a coluna 
 completa na página 2

Reprodução/https://materiais.revistahsm.com.br/

O Pix, novo meio de pagamento 
criado pelo Banco Central 
para simplificar as transações 
financeiras, promete melhorar 
os pagamentos digitais no Brasil, 
podendo se tornar um grande 
aliado aos e-commerces. Mas, 
por que as operações - tanto 
as B2C quanto as B2B - devem 
adotar o Pix? 

As vantagens desse modelo envol-
vem uma gama variada de benefí-

cios para empresas e consumidores, os 
quais podem ser vistos abaixo. 

1. Agilidade e disponibilidade de 
pagamentos - o Pix está disponível 
sete dias por semana, 24h por dia, de 
forma online e instantânea, oferecendo 
uma alternativa a meios de pagamentos 
como boletos bancários, que podem 
levar até três dias úteis para serem 
processados. 

Nessa nova modalidade, o pagamento 
é confirmado no ato da compra, inde-
pendente do dia e horário, propiciando 
liquidação imediata da transação, além 
de apoiar na saúde do fluxo de caixa 
dos lojistas. 

2. Entregas mais rápidas - uma vez 
que os pagamentos são confirmados 
instantaneamente, os demais processos 
para efetivar a compra, como emissão 
de nota fiscal e envio dos produtos a 
transportadoras, são agilizados e, com 
isso, as entregas podem acontecer em 
menos tempo que o previsto, resultan-
do em mais satisfação para o cliente. 

3. Diminuição de reservas de 
estoques - um grande gargalo do e-
-commerce são os boletos gerados e 

Cinco vantagens do Pix para o e-commerce
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não processados. Essa modalidade de 
pagamento exige que o lojista faça a 
reserva dos itens e, quando ela não é 
efetivada, o produto volta ao estoque. 

Vale lembrar que esse cenário é 
especialmente prejudicial para as em-
presas em datas de muito movimento, 
como a Black Friday, que apresentam 
alto índice de desistências de compras 
efetuadas por boletos. Nesse sentido, 
o Pix favorece oportunidades de com-
pras imediatas enquanto as promoções 
estão ativas. 

4. Democratização das compras 
no e-commerce - com o Pix, pesso-
as sem acesso a cartões de crédito 
ou débito poderão comprar online 
utilizando o saldo disponível em suas 
contas. É uma forma de acessibilidade 
e democratização das compras online 
ao mesmo tempo em que traz a aber-
tura de um novo público de potenciais 
clientes para os lojistas. 

Entretanto, o Pix não irá concorrer 
com o cartão de crédito, pois, para 
o comprador brasileiro, os prazos de 
pagamentos próprios e favoráveis 
dessa modalidade ainda são questões 
culturais muito fortes. 

5. Custos mais baixos para lojis-
tas - para os consumidores, o Pix é uma 
modalidade de transferência de valores 
gratuita. Já para o lojista, ele representa 
taxas menores do que a dos meios atuais, 
o que pode ser convertido em mais flexi-
bilidade na hora de oferecer descontos e 
fazer promoções. Além disso, a tendência 
é de que bandeiras baixem suas taxas 
para se manterem competitivas frente 
a este novo método de pagamento. 

Mais do que compor o portfólio de 
meios de pagamentos, o Pix deve 
agilizar o processo de compras no 
e-commerce e trazer vantagens para 
empresas e clientes dado o caráter 
instantâneo, a abrangência de público 
e as taxas mais baixas. 

Para as empresas que desejam im-
plementar essa nova modalidade de 
pagamento em seus e-commerces, 
vale lembrar que ela deve proporcionar 
experiências de compras amigáveis, 
sem mudanças de telas no checkout e 
que seja funcional para todos os tipos 
de dispositivos. 

(Fonte: Rafael Martins é CEO do Grupo Máxima, 
líder em soluções de força de vendas e e-commerce, 

trade marketing e logística para a cadeia de 
abastecimento). 

Crescimento do PIB
A projeção de crescimento do PIB 

para 2021 aumentou de 3,2% para 3,5%, 
ficando em R$ 8,42 trilhões, segundo 
dados do Ministério da Economia, divul-
gados ontem (18). A previsão de inflação 
pelo IPCA para este ano é de 5,05%, 
acima do centro da meta de inflação de 
3,75%. Para o segundo semestre, com o 
avanço da vacinação contra a Covid-19, 
é esperada uma aceleração do setor de 
serviços. Entre outros pontos, destaca-se 
a ampliação da vacinação no país como 
um fator fundamental para a retomada 
da atividade econômica (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-advocacia-e-de-todos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/imposto-de-renda-receita-simplifica-acesso-a-declaracao-pre-preenchida/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-erros-que-as-empresas-cometem-ao-contratar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/funcionalidade-e-custo-tornam-armazenamento-na-nuvem-um-caminho-sem-volta/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/porque-a-gestao-contabil-para-fintechs-e-importante/
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News@TI
Projeto Up Skill disponibiliza mais de 400 
vagas de TI no Brasil e no exterior

@O Up Skill - projeto de capacitação tecnológica, que tem o 
objetivo de preparar mão de obra especializada em tecnologia 

da informação - disponibiliza 408 vagas em mais de 10 empresas 
conceituadas do setor, de todo o país, como CI&T, Dextra, Grow 
Consulting, Matera, Grupo Ultra, Icaro Tech, Venturus, entre outras. 
Dessas vagas, 226 são especificamente para o modelo remoto ou 
híbrido. As vagas oferecidas contemplam cidades como Campinas 
(SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), 
Recife (PE), Curitiba (PR) e Maringá (PR). Algumas delas são para 
o exterior, em países como Portugal, China, Canadá, Estados Unidos, 
Chile e Equador. Os cargos oferecidos incluem, mas não se limitam, 
a profissionais de suporte técnico a sistemas, desenvolvimento de 
software, suporte a sistemas críticos, implantação e manutenção 
de sistemas, entre outras especialidades voltadas à tecnologia da 
informação (https://workover.com.br/upskill/).

São Paulo, quarta-feira, 19 de maio de 2021 Negócios2 Negócios
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OpiniãO
A Nova Economia que está 

sendo impulsionada 
pela pandemia

As transformações 
decorrentes da Nova 
Economia já estavam 
em andamento há 
algum tempo.

Muito se fala sobre as 
transformações na re-
lação entre empresas 

e consumidores, que evolui  e 
exige que organizações de todos 
os portes reinventem-se para se 
adequar às novas necessidades e 
ao perfil repaginado do cliente. 
Mas afinal, como é essa nova 
realidade econômica e de con-
sumo? Quais as bases para esse 
cenário, e como adaptar-se para 
ter sucesso? 

A Nova Economia pode ser 
descrita como a tendência capaz 
de reunir empresas tradicionais e 
startups, formando ecossistemas 
que permitem uma nova fase de 
desenvolvimento do país. É o 
modelo de negócio que promove 
a inovação, sustentada pela gestão 
ágil, com hierarquia mais flexível, 
times diversos e compromisso com 
a sustentabilidade. As transforma-
ções decorrentes da Nova Eco-
nomia já estavam em andamento 
há algum tempo, mas a pandemia 
do novo coronavírus serviu como 
"mola propulsora" para a acelera-
ção desse movimento. 

São mudanças que iriam ocor-
rer de qualquer forma, mas têm 
acontecido de maneira ainda 
mais rápida do que o imaginado, 
porque o cenário pandêmico ser-
viu como um ‘divisor de águas’ en-
tre a Velha Economia e a entrada 
definitiva na Nova Economia. Há 
seis princípios da Nova Economia 
que devem nortear o modelo de 
negócio de corporações de todos 
os segmentos, para serem bem-
-sucedidas em suas respectivas 
áreas de atuação. 

Um dos principais elementos 
desse novo modelo econômico 
é a maior facilidade para criar 
demandas baseadas no desejo 
de tornar ações e serviços mais 
ágeis. O consumidor de hoje é 
muito bem informado e altamen-
te exigente, por isso, é fundamen-
tal conhecer de antemão suas 
expectativas e descobrir, antes 
da concorrência, necessidades 
ainda não supridas. Dessa forma, 
a marca estará "largando na fren-
te" e ampliando suas chances de 
sucesso ao lançar um determina-
do produto ou empreendimento. 

Outro princípio da Nova Eco-
nomia diz respeito às falhas. As 
corporações devem ser ágeis nas 
adaptações em relação aos erros, 
que nem sempre são ruins, mas a 
forma como se lida com eles é que 
define o sucesso ou fracasso. Na 
verdade, os erros são fundamentais 
para servir de lição, e devem ser 
entendidos como oportunidades de 
ouro para rever processos. 

Errar e imediatamente, corri-
gir, faz parte do ciclo de amadu-
recimento do negócio. O grande 
problema é quando a empresa, 
ao detectar um erro, tenta se 
‘esconder’ e fica paralisada, 
sem reação. Confiar na equipe 
também é fundamental. A Nova 
Economia aposta no poder da 
inteligência coletiva, na qual a 
melhor solução vence, não im-
porta de quem tenha partido. Não 

existem soluções prontas, e essas 
devem ser buscadas sempre de 
forma colaborativa. 

É ilusão procurar por uma 
‘receita de bolo’ na hora de 
elaborar uma estratégia de 
negócio. As estratégias devem 
partir da equipe, em conjunto, 
mas para que isso aconteça o 
time deve estar psicologicamente 
seguro. É necessário estimular a 
transparência e a troca de ideias 
constante, independente da po-
sição hierárquica. Outro ponto 
indispensável é promover a dis-
rupção digital. Big data, internet 
das coisas, inteligência artificial 
e outros recursos permitem a 
transformação dos modelos de 
negócio. 

A disrupção leva à conexão 
digital de fornecedores, distri-
buidores, clientes e governo, 
todos organizados em rede e 
envolvidos na entrega de um 
produto ou serviço específico. 
Com isso, cada parte interessada 
produz impacto nos outros e vice-
-versa, criando uma plataforma 
em constante evolução, na qual 
todos devem ser flexíveis para 
sobreviver. Essa é a base da Nova 
Economia na qual deve-se pensar 
a longo prazo. Hoje, o consumidor 
busca, mais do que nunca, marcas 
alinhadas aos seus propósitos e 
crenças. 

Por isso, a empresa deve definir 
com clareza seus propósitos e 
conhecer o público que irá atingir 
e cativar. Se o propósito é fazer 
dinheiro pelo dinheiro, a Nova 
Economia é a porta errada. Nesse 
novo modelo, não é viável almejar 
o lucro às custas de um mau ser-
viço, e sim pensar a longo prazo, 
cultivando a relação duradoura e 
de confiança com o cliente. A con-
ta em dólares chega no final. Por 
fim, traz uma mudança total de 
paradigma na relação empresa-
-cliente, com base na própria 
organização interna. 

Enquanto as empresas da 
Velha Economia são organizadas 
por unidades de produção, as 
da Nova Economia dividem-se 
por segmento de cliente, com 
foco nos indicadores de com-
portamento e no ciclo de vida 
do consumidor. As antigas vare-
jistas trabalham com estoques 
em locais físicos, enquanto os 
e-commerces eliminam o custo 
com armazenamento, investem 
em uma boa logística e entregam 
ao cliente qualquer tipo de mer-
cadoria, oferecendo experiências 
cada vez mais únicas e persona-
lizadas. Ou seja, transformam 
os centros de distribuição em 
centros de lucro. 

As organizações que não se 
adaptarem (e rapidamente) a 
esses novos conceitos correm alto 
risco de ver seus negócios nau-
fragarem em pouco tempo. Não 
se pode esquecer que cerca de 
1 milhão de companhias fecham 
as portas todos os anos, mesmo 
antes da pandemia. As empresas 
que insistirem no velho modelo 
de gestão dos negócios muito 
dificilmente terão sobrevida. 

(*) - Mestre em administração 
pelo IMD Business School, com 

passagens acadêmicas pela FGV e 
FIA, é Vice-Presidente de Finanças 

e Estratégia do iFood e professor de 
estratégia, negócios digitais e nova 

economia.

Diego Barreto (*)

A mineração se faz presente em terras 
brasileiras desde a época da colonização. 
Para ser mais preciso, a busca de metais 
valiosos e pedras preciosas teve início no 
século XVII, marcando as primeiras ativida-
des socioeconômicas do setor de mineração 
no país. Com a exploração mineral o Brasil 
passou por sensíveis transformações eco-
nômicas, um novo polo econômico cresceu, 
principalmente no Sudeste.

Atualmente as empresas de extração de 
minérios contribuem muito para a geração 
de empregos diretos e indiretos, além 
de ter uma participação expressiva no 
recolhimento de tributos. De acordo com 
dados do Ministério do Trabalho e Empre-
go, o setor de extração mineral iniciou o 
segundo semestre de 2019 com 173.642 
trabalhadores e finalizou com 175.942, 
gerando 2.300 novos postos de trabalho. 
Já em 2020, apenas na cidade de Paraua-
pebas, no Pará, foram registradas quase 
7.600 novas contratações e esse número 
vem aumentando em todas as regiões onde 
existem empresas de extração.

De acordo com o IBRAM – Instituto Bra-
sileiro de Mineração –, o setor de mineração 
representa hoje 5% do PIB brasileiro. No 
balanço do setor no ano de 2020, divulgado 
pelo instituto recentemente, foram recolhi-
dos R$ 66,2 bilhões em impostos, encargos e 
taxas para o setor público, além de R$ 6,08 
bilhões da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (CFEM), 
o que resultou no total de impostos pagos 
da ordem de R$ 72,2 bilhões. Além disso, o 
setor faturou R$ 208,9 bilhões (excluindo-se 
petróleo e gás) em 2020, 36,2% a mais em 
relação a 2019.

O impacto da indústria de mineração para o 
desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil

Desenvolvimento do Brasil X Desen-
volvimento da Indústria de Mineração

Com o avanço da mineração no Brasil, a 
tecnologia também desenvolveu-se e impor-
tantes invenções como a máquina a vapor, 
câmara de condensação, locomotiva, lâmpada 
de segurança e até mesmo a dinamite foram 
criadas para auxiliar no trabalho realizado 
nas indústrias de mineração, otimizando os 
processos extrativos e logísticos. E até hoje 
essas evoluções tecnológicas ocorrem em 
torno das mineradoras.

De fato, o desenvolvimento da indústria 
de mineração trouxe e ainda traz inúmeros 
benefícios para o desenvolvimento do Brasil: 
geração de empregos, influência no PIB nacio-
nal, equilíbrio econômico, novas tecnologias 
industriais, entre outras vantagens.  Porém, 
todos esses benefícios e crescimento exigem 
um custo, o qual na maior parte das vezes é 
pago pelo meio ambiente.

A mineração, apesar de ser essencial para 
o desenvolvimento socioeconômico do país, 
apresenta grande potencial de impactos am-
bientais negativos quando realizada de maneira 
incorreta, seja na falta de planejamento ou na 
ausência de fiscalização. Desde a época colonial 
há históricos da degradação da paisagem, do 
desmatamento, da poluição e contaminação 
dos recursos hídricos, da poluição ambiental, 
contaminação e compactação do solo, redução 
da biodiversidade, entre outros fatores que 
afetam diretamente o meio ambiente.

No entanto, atualmente o Brasil conta com 
diversos órgãos responsáveis por fiscalizar a ati-
vidade mineradora, bem como o cumprimento 
da legislação acerca da exploração dos recur-
sos minerais, tais como o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), o Ministério de Minas e 
Energia (MME), o Serviço Geológico do Brasil, 
e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O futuro do mercado de Mineração 
para a Fluke 

O mercado de mineração é um dos prin-
cipais focos para a economia brasileira. Pelo 
fato de serem consumidores promissores, as 
mineradoras são consideradas um dos seto-
res com o maior mix de produtos vendidos 
ao mercado. As diferentes áreas existentes 
dentro de uma planta de mineração e a troca 
de experiência com cada uma delas, faz com 
que seja possível identificar novas oportuni-
dades de aplicação para produtos e contribui 
no desenvolvimento de novas ferramentas 
para o segmento, movimentando dessa ma-
neira o mercado industrial brasileiro.

Apesar do cenário econômico negativo 
que o mundo enfrenta com a pandemia, a 
indústria brasileira de mineração cresceu 
em 2020 e a expectativa neste ano é que as 
empresas brasileiras continuem investindo 
no crescimento extrativo e nas importações, 
uma vez que o próprio governo está se em-
penhando para conceder novas liberações 
de exploração. Dessa maneira, a tendência 
é que a indústria de mineração cause a cada 
ano mais impacto positivo no mercado bra-
sileiro, contribuindo com o desenvolvimento 
tecnológico e socioeconômico do país.

(Fonte: Daniel Petta é Gerente de Grandes Contas 
de Mineração e Siderurgia da Fluke do Brasil, 

companhia líder mundial em ferramentas 
de teste e medição presente em diversos 

segmentos da indústria).

Vivaldo José Breternitz (*)

O problema é tão grave que há poucos dias o presi-
dente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou 
de uma reunião de gigantes das áreas de tecno-

logia e   automotiva para discutir formas de diminuir o 
problema, inclusive com a injeção de dinheiro público, 
e, se possível, tornar o país menos dependente de im-
portações nessa área.

Existe uma grande defasagem entre o desenvolvimento 
de uma tecnologia na área e a sua entrada em produção, 
explicou Whitehurst, para quem é   preciso focar nos 
investimentos em fábricas. A IBM anunciou ter concluído 
recentemente o processo de desenvolvimento de mais 
uma geração de chips, que, no entanto, deve demorar 
alguns anos até chegar às linhas de produção.

Os fabricantes, por sua vez, anunciam seus planos: a 
Intel disse que investirá US$ 20 bilhões para construir 
duas novas fábricas no Arizona, enquanto a Samsung 
planeja construir uma fábrica de US$ 17 bilhões na Co-
réia do Sul ou nos Estados Unidos. A taiwanesa TSMC 
também elevou sua previsão de investimentos para US$ 
100 bilhões nos próximos três anos, em um esforço para 
aumentar sua capacidade de produção.

Já a China, de acordo com o South China Morning Post, 
tem procurado aumentar seus estoques de chips: suas 
importações do produto atingiram níveis históricos em 
março, quando o país importou 58,9 bilhões de unidades, 
no valor de US$ 35,9 bilhões.

Seguramente esse é um problema de que ouviremos 
falar ainda durante um bom tempo.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, é professor da 
Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Segue aguda a falta de chips
A escassez global de chips, um problema para os setores que produzem equipamentos eletrônicos e 
veículos, pode continuar até 2023, como disse à BBC Jim Whitehurst, presidente da IBM

Foto de Miguel Á. Padriñán no Pexels

Marketing de rede abre portas para o 
empreendedorismo no Brasil

Empreender é a opção de milhares de bra-
sileiros em cenários de crise. É o que mostra 
o estudo da Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), que apontou que o Brasil em 2020 
atingiu o maior número de pessoas envolvidas 
no empreendedorismo inicial, ou seja, realizan-
do a abertura de novos empreendimentos ou 
com negócios de até 3,5 anos. A parcela foi de 
25% da população adulta. A série histórica da 
pesquisa revela aumento do empreendedorismo 
inicial em períodos de recessão, como os que 
ocorreram de 2008 a 2009 e entre 2014 e 2016. 
Um dos caminhos é o marketing de rede, já 
que permite investimento inicial baixo, como 
explica o gestor da Rede PP, Patrick Abrahão. 
“O investimento é baixo e, mesmo que o novo 

integrante não traga ninguém para o grupo, ele 
terá a certeza de obter rendimentos ao final 
do mês”, detalha o consultor. Patrick criou em 
2017 uma rede de investidores em criptomoe-
das que hoje reúne mais de 50 mil integrantes, 
todos indicados por meio deste modelo. Cada 
participante investe uma quantia, uma banca  
faz as transações da moeda e cada um obtém 
lucro de acordo com o valor aportado. O retorno 
pode ser de até 10% ao mês, mas é variável.

Segundo Patrick, empreender é ter autonomia 
e desenvolver competências para criar algo de 
valor e gerar renda. Dessa forma, sua rede, 
por exemplo, permite isso, já que o mercado 
financeiro não apenas torna o investidor um 
autônomo, como pode abrir também caminho 

para a obtenção de lucros que propiciem a 
abertura de um empreendimento.  Patrick 
reforça que Marketing de Rede é diferente de 
pirâmides financeiras, que são uma prática ilegal. 
O Marketing de Rede é um sistema de negócio 
próprio. O afiliado comercializa os produtos e 
serviços de uma empresa de forma independente, 
pode construir uma equipe com outros afiliados 
e, com isso, ganhar comissões sobre o volume 
de negócios produzidos. “É um modelo que se 
sustenta mesmo sem a entrada de novos mem-
bros, diferente das pirâmides”, explica Patrick. 
No caso dele, o foco é o mercado financeiro, mais 
especificamente as criptomoedas, mas o modelo 
se aplica a vários segmentos, como venda de 
cosméticos, roupas e diversos outros produtos.



www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 19 de maio de 2021Economia 3

superior. O programa é uma oportunidade para que os alunos possam 
vivenciar uma experiência de aprendizagem profissional dentro de 
uma grande companhia, desenvolvendo suas habilidades e poten-
cializando a chance do ingresso na empresa após a formatura. Ao 
todo, estão sendo oferecidas mais de 90 vagas, distribuídas entre 
Rio de Janeiro, Volta Redonda, Porto do Açu e Duque de Caxias; 
Betim, Belo Horizonte; São Paulo, Bauru, Cubatão e Presidente 
Prudente; Fortaleza; Cuiabá; Belém e Marabá; Mataripe; Vitória; 
Suape; Teresina e Brasília. Inscrição até o próximo dia  28 no link 
(http://brdistribuidora.gupy.io/). 

E - Cães Desaparecidos
A cervejaria Lagunitas tem uma forte conexão com o universo canino 
desde sua fundação em 1993 e, para continuar apoiando a causa ca-
chorreira, lança a iniciativa “Onde está meu dog?”, que visa promover 
o reencontro entre cães desaparecidos e seus tutores. As pessoas da 
cidade de São Paulo que derem falta de seu cachorro podem cadastrar 
informações e enviar fotos do pet ao Instagram @lagunitasbeerbr. 
No Facebook: (http://www.facebook.com/LagunitasBrazil) para 
que a Lagunitas ajude na busca. A divulgação ocorrerá por meio de 
cartazes online, expostos nos perfis oficiais da cervejaria nas redes 
sociais, e em relógios digitais espalhados pela cidade e direcionados 
estrategicamente para usuários que estiverem em bairros próximos 
ao que o cachorro desapareceu, facilitando assim a procura pelo 
animal. A divulgação de cada dog fica no ar por quatro dias. Saiba 
mais em (www.lagunitas.com). 

F - Segmento de Livraria
Dando continuidade ao seu plano de expansão que a transformou na 
maior rede em unidades físicas do Brasil, com 84 lojas espalhadas por 
21 estados, a Livraria Leitura vai inaugurar mais uma unidade em São 
Paulo. A 17ª loja da rede no estado, e 7ª da capital, está sendo inaugurada 
hoje (19), no Shopping Interlagos. A nova unidade, além de oferecer 
o que há de melhor no mercado nos segmentos de livraria, também irá 
disponibilizar itens de papelaria, presentes, suprimentos de informática e 
geek. Ainda neste ano, a rede irá inaugurar novas unidades em Caruaru/
PE e em Salvador. A rede de livrarias continuará oferecendo o serviço 
de delivery de livros, uma iniciativa implantada durante o período de 
isolamento social. Outras informações: (www.leitura.com.br).

G - Cursos Exclusivos
Com o compromisso de projetar a carreira do aluno, a Universidade 
São Judas apresenta a 2ª Edição da São Judas Academy. O evento 

A - Malha Aérea 
A malha aérea doméstica registra, em maio, sinais de leve retomada, 
com média de 1.046 partidas por dia, ou o equivalente a 43,4% da oferta 
de voos na primeira semana de março de 2020, antes do fechamento 
de fronteiras por causa da Covid-19. Esse resultado mostra uma desa-
celeração da queda registrada em abril, quando foram operadas 854 
decolagens diárias, ou 35,6% da oferta regular. O crescimento é de 7,8 
pontos percentuais. “Esse resultado mostra o reflexo positivo da vacinação 
para a leve recuperação da demanda. No entanto, o severo impacto da 
pandemia na aviação ainda faz com que seja necessária a manutenção de 
medidas emergenciais para que possamos retomar a operação aérea de 
forma sustentável ao longo do tempo”, afirma o presidente da Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo Sanovicz. 

B - Vagas de TI 
O Up Skill - projeto de capacitação tecnológica, que tem o objetivo 
de preparar mão de obra especializada em tecnologia da informação 
- disponibiliza 408 vagas em mais de 10 empresas conceituadas do 
setor, de todo o país, como CI&T, Dextra, Grow Consulting, Matera, 
Grupo Ultra, Icaro Tech, Venturus, entre outras. Dessas vagas, 226 são 
especificamente para o modelo remoto ou híbrido. Os cargos ofereci-
dos incluem, mas não se limitam, a profissionais de suporte técnico a 
sistemas, desenvolvimento de software, suporte a sistemas críticos, 
implantação e manutenção de sistemas, entre outras especialidades 
voltadas à tecnologia da informação. As inscrições podem ser feitas 
pelo link: (https://workover.com.br/upskill/).  

C - Inovação Industrial
Com o objetivo de fomentar ainda mais a disseminação da cultura da 
inovação no setor industrial, o Senai no Paraná promove o 3º Seminário 
Internacional de Inovação Industrial em Eletroquímica, no dia 17 de junho. 
O evento gratuito será realizado na modalidade online, com programação 
ao vivo, incluindo palestras de pesquisadores e especialistas renomados 
nas temáticas do evento. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas 
pelo site (https://www.senaipr.org.br/s3ie/). O seminário é voltado a todos 
os profissionais que atuam na área da Eletroquímica, como empresários 
e trabalhadores da área de gestão da inovação, inclusive estudantes de 
nível superior e pós-graduação, que podem submeter seus trabalhos 
para apresentação no seminário.  

D - Programa de Estágio 
A BR Distribuidora inicia as inscrições para seu processo seletivo 
de estágio voltado aos estudantes do ensino técnico e do ensino 

oferece 50 cursos exclusivos, gratuitos e online para estudantes que 
estão no terceiro ano ou que concluíram o ensino médio e querem 
dar um up no seu currículo, aumentando seu aprendizado, utilizando 
a tecnologia como grande aliada no ensino. A 2ª edição acontece da 
próxima segunda-feira (24) a sexta-feira (28), a partir das 19h. Os 
cursos serão dos mais variados temas e vão abordar áreas como: 
Ferramentas Digitais, Gestão Pessoal e Financeira, RH, Marketing, 
Fotografia, Inovação, entre outros. Para se inscrever, basta acessar 
o site (saojudasacademy.com.br).

H - Gestão de Resíduos
A Nespresso, marca líder em cafés porcionados de alta qualidade 
sustentável e pioneira na reciclagem de cápsulas, completa 10 anos 
de seu Programa de Reciclagem. Desde 2011, recebe as cápsulas de 
café usadas e faz a separação do pó de café do alumínio, sem a utili-
zação de água. Atualmente, a marca possui um Centro de Reciclagem 
em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. No processo de 
economia circular, o alumínio é infinitamente reciclável, ou seja, ele 
volta para o seu ciclo de vida em formas variadas, como bicicletas 
e canetas, enquanto o pó de café é compostado, se tornando adubo 
orgânico. O Centro também é o marco na celebração de 15 anos de 
operação da companhia no país e reforça o compromisso em ser 
uma empresa carbono neutro até 2022. Saiba mais em: (http://www.
nespresso.com/reciclagem).

I - Curso para Zeladores
A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de 
São Paulo estruturou um novo curso voltado para zeladores, que po-
derá ajudar os profissionais da área a lidar com as drásticas mudanças 
provocadas no dia a dia dos condomínios por conta dos efeitos da crise 
pandêmica, como o aumento exponencial das entregas delivery e nova 
rotina de visitas. O curso “Desenvolvimento e Qualificação para Zela-
dores – Zelador Plus” foi criado para trazer conhecimentos técnicos e 
comportamentais, para discussões sobre responsabilidade e liderança. 
As aulas serão realizadas nos dias 7 a 11 de junho, presencialmente, 
na sede da instituição, das 9h às 13h, seguindo todos os protocolos 
sanitários e de distanciamento social propostos pela OMS. Inscrições e 
informações: (treinamentos@aabic.org.br) ou pelo tel. (11) 3059-3372.  

J - Negócios e Tecnologia 
O Grupo Omni, instituição conhecida por possuir um dos melhores 
serviços de crédito do Brasil, anuncia 110 vagas de emprego, sendo 57 
delas na área de administração e negócios e 54 em tecnologia. A empresa 
procura profissionais criativos, focados em inovação, interessados em 
aprender e que tenham afinidade com a cultura da companhia. Engloba 
banco, financeira, startups e o Omni Lab (laboratório de inovação da 
companhia), dando diversas opções para que os candidatos escolham 
onde desejam trabalhar. A empresa desenvolve API´s com a linguagem 
Java e arquitetura de microsserviços com deploy na nuvem e, mira em  
inovações, tecnologias e facilidades de acesso tanto para seus facilita-
dores quanto para os clientes. Para se candidatar às vagas, cadastre o 
currículo em: (https://vemseromni.gupy.io/). 

Venda de conteúdo digital 
é o caminho para pessoas 

empreendedoras

A pandemia não tem 
data para acabar

E a vacinação lenta no 
Brasil e em outros países 
tem ajudado o vírus mais 

do que as pessoas, que são obri-
gadas a viver em um ambiente 
cuja locomoção é restrita. 

O surgimento de novas cepas 
do Coronavírus leva especia-
listas a prever uma terceira 
onda de contaminações. Com 
isso, o marketing e a oferta de 
conteúdo por meios digitais 
têm sido a saída para empresas 
e trabalhadores. 

A digitalização é um processo 
que até pouco tempo era res-
trita a grandes corporações. 
Mas isso foi mudando e hoje 
está bem popular. Já existem 
plataformas específicas para 
pequenos varejistas e também 
para pessoas físicas venderem 
produtos e serviços. E existe 
outro segmento que começa a 
despontar e deve crescer muito 
nos próximos anos. a oferta de 
conteúdo. 

Sim, sem poder sair de casa 
para fazer cursos dos mais 
variados tipos, para participar 
de treinamento, workshops 
e palestras, entre outros, os 
consumidores cada vez mais 
usam a Internet para suprir 
essa necessidade. E todos os 
dias surgem mais e mais ofertas 
de conteúdos online. 

O fenômeno é mundial e, não 
por acaso, têm surgido alguns 
unicórnios no mercado. Para 
quem não sabe, unicórnio é 
uma startup que cresceu rapi-
damente a ponto de seu valor 
de mercado atingir ou superar 
R$ 1 bilhão. Pesquisa recente 
realizada no Brasil mostra que 
76,19% dos gestores de marke-
ting e executivos pretendem 
ampliar os investimentos em 
marketing digital em 2021 e 
deste total, 38,1%, acreditam 
que a melhor forma de atuar 
online é oferecendo conteúdo 
qualificado. 

Pois bem, vemos aqui um 
ponto importante: conteúdo 
qualificado. Isso mesmo, o 
mercado cresce exponencial-
mente, mas tem um gargalo 
que precisa ser resolvido. A 
qualidade do conteúdo pro-
duzido e a definição do públi-
co-alvo. Como em tudo o que 
existe na Terra, no ramo de 
conteúdo também há bons e 
maus produtos, direcionados 

ou não para as pessoas certas. 
As plataformas especializa-

das sabem disso. E as mais 
conhecidas e sérias filtram e 
colocam em suas prateleiras 
virtuais apenas os que real-
mente valem a pena para os 
consumidores. Dessa forma 
elas ganham credibilidade 
porque isso não só atrai novos 
interessados como se torna o 
motivo para indicações. Por-
que alguém vai perder tempo 
procurando na Internet se já 
sabe que a plataforma A ou B 
funciona bem e tem o que ele 
deseja? 

Da mesma forma, somente 
os bons profissionais e as boas 
empresas produtoras de conte-
údo conseguirão emplacar suas 
novidades nas melhores pla-
taformas. A grande vantagem 
da venda de conteúdo digital 
é que ela não exige espaços 
físicos para armazenamento. 
O e-commerce envolvendo 
produtos físicos precisa de toda 
uma logística nem sempre ao 
alcance dos pequenos. O de 
serviços também, pois a empre-
sa ou o profissional precisam 
se deslocar, ter ferramentas 
adequadas e há restrição de 
distância. 

Mas conteúdo não. A própria 
plataforma é o estoque e a fibra 
óptica o meio de transporte. 
Quem vende conteúdo pode 
atender clientes do mundo 
todo em um piscar de olhos. 
Mas precisa oferecer o produ-
to adequado. E, ao contrário 
de antigamente, hoje é fácil 
colocar qualquer coisa para 
ser vendida na Internet. As 
plataformas atuais são amigá-
veis e fáceis de operar porque 
são autoexplicativas. Não é ne-
cessário prática muito menos 
conhecimento de tecnologia. 

Um cenário de desemprego 
como esse, com a ajuda dos 
meios digitais, converte-se 
em grande oportunidade para 
aqueles com espírito empre-
endedor. Basta se informar, 
aprender as peculiaridades 
desse ramo e oferecer conte-
údos úteis e bem-produzidos. 
Mas a hora é agora. 

Somente os mais antenados 
vão conseguir aproveitar esse 
segmento que ainda tem muito 
espaço para ser explorado. 

(*) - É sócio fundador da Venderei, 
startup que oferece ao mercado a 

possibilidade de vender conteúdos 
digitais (https://venderei.com/).

Kevin Porter (*)

A energia baseada em usinas hidrelétricas representa 60% da 
matriz energética do país. Daqui a 10 anos elas representarão 49%.

“A capitalização da 
Eletrobras vai 
permitir que me-

tade da outorga dela vá 
para aquela parte da tarifa 
de energia elétrica que são 
os tributos, os subsídios e 
também a parte que engloba 
toda a parte tributária. 

Isso vai ser muito bené-
fico para o consumidor e a 
Eletrobras vai poder fazer 
os investimentos que hoje 
ela não tem capacidade de 
fazer”, disse o ministro, ao 
explicar que  nos últimos 
sete anos o Brasil está abaixo 
da média de chuvas histórica 
e, com isso, se tem usado as 
usinas termoelétricas, o que 
tende a tornar a energia mais 
cara, mas garante a seguran-
ça energética do país. Mesmo 
assim, o ministro disse que 
não deve haver um grande 
aumento nas tarifas.

“O custo da energia aumen-
tou. Isso não significa que a 
tarifa vá aumentar na mesma 

A maior demanda do mercado interno reflete a retomada dos 
setores consumidores.

A produção brasileira de aço bruto somou 11,8 milhões 
de toneladas no acumulado de janeiro a abril, 15,9% em 
comparação a igual período do ano passado. A produção 
de laminados atingiu 8,6 milhões de toneladas, 21,4% 
em relação ao registrado no mesmo acumulado de 2020. 
A produção de semiacabados totalizou 2,5 milhões de 
toneladas, com retração de 5,6% na mesma base de 
comparação. As informações são do Instituto Aço Brasil 
(IABr).

De janeiro a abril, as vendas internas alcançaram 7,9 
milhões de toneladas, uma alta de 40,5% em relação ao 
apurado no mesmo período do ano anterior. O consumo 
aparente nacional de produtos siderúrgicos totalizou 9 
milhões de toneladas até abril, mostrando elevação de 
43,7% frente ao registrado no mesmo período de 2020. 
As importações, por sua vez, alcançaram 1,4 milhão de 
toneladas nos quatro primeiros meses de 2021, aumento 
de 99,1% frente ao mesmo período do ano anterior. 

A produção brasileira de aço bruto atingiu 3,1 milhões 
de toneladas em abril, aumento de 59,3% frente ao apu-
rado no mesmo mês de 2020. Essa foi a maior produção 
desde outubro de 2018, destacou o presidente executivo 
do IABr, Marco Polo de Mello Lopes, ao chamar a aten-
ção que “o forte crescimento desses indicadores se deu 
pela baixa base de comparação de abril de 2020, período 
mais agudo da grave crise de demanda que impactou a 

Privatização da Eletrobras 
“é necessária para o consumidor”
O ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a privatização da Eletrobras é essencial, 
necessária para o consumidor brasileiro e principalmente para a redução das tarifas de energia elétrica
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ão renovável, ela continua se 
expandindo, mas evidente-
mente que com novas fontes 
energéticas, se ajustando 
de acordo com a evolução 
tecnológica”. Nos últimos 
dois anos, o Brasil realizou 
diversos leilões de geração 
de energia e, desses leilões, 
85% foram de energia re-
novável, como eólica, solar, 
biomassa.

O ministro também falou 
sobre o futuro da energia 
nuclear no Brasil. O Plano 
Nacional de Energia de 30 
anos prevê uma expansão 
de 10 gigawatts na geração 
nuclear no país para manter 
o equilíbrio da matriz ener-
gética. Segundo Albuquer-
que, a energia nuclear vai ser 
essencial. “A energia nuclear 
está na agenda dos maiores 
países do mundo e também 
da transição energética que 
o mundo está vivendo para 
uma economia de baixo 
carbono” (ABr).

proporção. Nós temos ado-
tado medidas desde março 
de 2020, quando a pandemia 
foi oficialmente decretada, e 
conseguimos com medidas 
bem elaboradas, com ajuda 
do Congresso Nacional, que 
as tarifas não crescessem no 
ano de 2020, como também 
no ano de 2021, e estamos 

trabalhando para que no ano 
de 2022 ocorra da mesma 
forma”, destacou. 

A energia baseada em usi-
nas hidrelétricas atualmente 
representa 60% da matriz 
energética do país. “Daqui 
a 10 anos elas representarão 
49%. A nossa matriz, que 
é uma matriz muito limpa, 

Aço: produção cresceu 15,9% em relação 
ao mesmo período do ano passado

indústria de transformação e a indústria do aço”.
Na sua avaliação, os dados mostram que a indústria 

brasileira do aço continua produzindo e “colocando no 
mercado interno acima do que foi produzido e ofertado 
no início do ano”, antes da crise da Covid-19. Ressaltou 
que “a maior demanda do mercado interno reflete a 
retomada dos setores consumidores, mas também a 
formação de estoques defensivos de alguns segmentos 
em relação à volatilidade do mercado, ocasionado pelo 
boom no preço das commodities (ABr). 
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Vazamentos 
escancaram importância 

de cibersegurança 

Nas últimas semanas 
não tem sido raro 
nos depararmos com 
notícias sobre mega 
vazamentos de dados 
em companhias 
nacionais

Todos sabem que em 
tempos de pandemia, 
o perímetro das com-

panhias se moveu junto com 
a adoção do Home Office. 
À medida que a força de 
trabalho se espalha, a criati-
vidade dos cibercriminosos 
também evolui e novos 
golpes são desenvolvidos. 
No entanto, essa percep-
ção generalizada não foi 
traduzida em investimentos 
em segurança por todas as 
companhias.

Apesar de praticamente 
todas as fabricantes de 
segurança terem divulgado 
crescimento no ano passa-
do, a realidade é que muitos 
gestores, sobretudo de pe-
quenas e médias empresas, 
seguem adiando os investi-
mentos em cibersegurança. 

O estudo “Percepção do 
Risco Cibernético na Amé-
rica Latina em tempos de 
Covid-19”, encomendado 
pela Microsoft e desenvolvi-
do pela consultoria de risco 
e de seguros Marsh, aponta 
que devido ao baixo investi-
mento, 30% das companhias 
observaram aumento nos 
ataques de phishing, malwa-
re e aplicativos web.

Ainda assim, mais da 
metade das companhias 
nacionais (56%) afirmam à 
pesquisa que investem 10% 
ou menos do budget de TI 
na área de cibersegurança. 
Isso significa que o mercado 
nacional ainda não está ma-
duro como se esperava após 
tantos eventos de 2020.

Mas como investir em se-
gurança? Além de reforçar 
a aplicação de recursos em 
soluções de cibersegurança, 
os gestores precisam fazê
-lo com inteligência pois o 
contexto atual é muito mais 
nocivo às companhias. Na 
época de ouro de antivírus 
e firewalls, o custo das so-
luções de segurança repre-
sentava uma mínima fração 
do que este setor demanda 
atualmente.

Antigamente um vírus 
levava até três meses para 

infectar o mundo. Hoje 
em dia, isso acontece em 
alguns cliques. A dinâmica 
do planeta mudou radical-
mente com a pandemia e o 
movimento de Home Office. 
O esticamento do perímetro 
aumentou a exposição e as 
oportunidades de lucros dos 
criminosos.

Outro fator chave para 
ser observado no Brasil é 
a Lei Geral de Proteção 
de Dados - LGPD, que foi 
sancionada em 2020 e este 
ano passará a aplicar seve-
ras multas às companhias 
que não tratarem os dados 
dos clientes com o máximo 
cuidado. Este é um gancho 
excelente para ataques de 
ransomware, ou seja, se-
questro de dados para que 
os criminosos cobrem um 
resgate aos infectados. 

Isso significa que a prote-
ção das companhias deve 
ser cada vez mais robusta. 
Os gestores devem estar 
cada vez mais atentos e 
alinhados a modelos de 
arquitetura como SASE (Se-
cure Access Service Edge) e 
Zero Trust. Esses modelos, 
somados, permitem análise 
de comportamento de usu-
ários, para evitar exposição 
de informações sensíveis e 
gerenciamento de soluções 
na nuvem para que todos 
os colaboradores estejam 
conectados a redes seguras.

Além disso, é importante 
destacar a necessidade de 
conscientização dos colabo-
radores e evitar o uso de dis-
positivos pessoais para fins 
profissionais. A pesquisa en-
comendada pela Microsoft 
destacou que apenas 23% 
das companhias afirmaram 
que seus funcionários estão 
usando exclusivamente 
equipamentos da empresa. 
A Shadow IT representa um 
enorme risco às companhias 
e só pode ser evitada com 
investimento e educação de 
usuários.

Os recentes vazamentos 
de dados devem servir como 
alerta aos gestores. O mun-
do segue mudando, cada vez 
mais rápido, as fabricantes 
de cibersegurança reagem 
praticamente em tempo 
real às novas ameaças e, 
por isso seguem crescendo. 
É preciso estar preparado.

(*) - É Vice Presidente da 
Forcepoint para América Latina 

(www.forcepoint.com/pt-br).

Wagner Tadeu (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 
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Rafael Jakubowski (*)

Criar proximidade com 
o consumidor, reforçar o 
branding, analisar o com-
portamento do cliente e, 
por meio dele, desenvolver 
novas soluções são apenas 
algumas das vantagens 
que podem ser alcançadas 
pelas indústrias ao investir 
no e-commerce como canal 
de vendas. 

Se levarmos em conta que 
esse é um dos canais de 
vendas que mais cresce em 
todo o mundo, ano a ano, 
as indústrias não devem 
perder tempo e precisam 
começar a adequar seus 
negócios visando a prática 
de um modelo inovador, 
ao qual chamo de B2B2C. 
Por este conceito, a indús-
tria (B) tem seu próprio 
e-commerce e repassa as 
oportunidades de vendas 
às revendas parceiras (2B) 
para que estas possam efe-
tivamente concretizá-las 
junto ao consumidor final 
(C).  

O comércio eletrônico, 
porém, é visto como um 
desafio para quase 30% 
das indústrias brasileiras. 
Se pensarmos que 61% dos 
consumidores aumentaram 
o volume de compras pela 
internet no último ano, 
torna-se mais alarmante 
ainda o fato de que apenas 
5% das indústrias estejam 
realmente preparadas para 
aproveitar ao máximo to-
das as oportunidades do 
ambiente digital, de acordo 
com um levantamento rea-
lizado pela PwC. 

Implantar e estabelecer 
um canal de vendas pela 
internet a fim de facilitar, 
ao consumidor final, o 
acesso direto aos seus 
produtos é uma estratégia 
de negócios necessária. 
Ingressar no universo 

Estabelecer um canal de vendas pela internet é uma estratégia 
de negócios necessária.

As lojas de 
roupas são 
as que mais 
perderam postos 
de trabalho 

As lojas de roupas e 
acessórios são as que mais 
perderam postos de traba-
lho com carteira assinada 
em meio à pandemia da 
Covid-19 no comércio do 
Estado de São Paulo: fo-
ram 27,8 mil empregos a 
menos entre março de 2020 
e o mesmo mês deste ano. 
Juntando com as lojas de 
calçados e de artigos de 
viagem (-8,1 mil postos) e 
conformando, assim, o setor 
de vestuário, as perdas são 
de 36 mil vagas celetistas 
no mesmo período, segundo 
um levantamento feito pela 
FecomercioSP.

Depois do vestuário, a per-
da de empregabilidade mais 
alta do comércio paulista 
ocorreu nas padarias, que 
ficaram com 7 mil empregos 
formais a menos entre março 
de 2020 e o mesmo mês deste 
ano. Em seguida estão as 
concessionárias de veículos 
(-6,6 mil vagas celetistas) e 
os postos de combustíveis 
(-6,2 mil). 

O levantamento ainda 
mostra que a atividade que 
mais enxugou seu quadro 
de funcionários foi a de res-
taurantes: enquanto admitiu 
139 mil pessoas no período, 
desligou outras 223,6 mil, 
conformando um saldo de 
cerca de 84,6 mil postos de 
trabalhos formais a menos 
entre março de 2020 e o 
mesmo mês deste ano (AI/
FecomercioSP).

Em 2020, a data mo-
vimentou R$ 6,45 
bilhões no varejo di-

gital, valor 115,8% maior 
do que o registrado no ano 
anterior, segundo o levanta-
mento da Compre&Confie. 
Pelo segundo ano consecu-
tivo, diante do cenário de 
pandemia e da necessidade 
de isolamento social, as co-
memorações tendem a mo-
vimentar as vendas online. 

Para impulsionar os resul-
tados, os varejistas precisam 
se planejar para a data, 
estabelecer estratégias de 
vendas assertivas e garantir 
um atendimento eficiente, 
segundo Bruno Pereira, 
fundador e CEO da Unbox, 
solução de vendas online fo-
cada em PMEs. “Essa data é 
uma excelente oportunidade 
para encantar duas pessoas 
de uma só vez, por isso é hora 
de caprichar na experiência 
de quem compra e de quem 
recebe o presente”, diz o 
especialista, que elencou 
cinco dicas para vender 
mais. Confira: 
 1) Ofereça promoções 

com produtos de 
alta procura - Avalie 
a possibilidade de ofe-
recer promoções com 
produtos que já são 
muito queridos na sua 
loja. Assim, você incen-
tiva que seus clientes 
experimentem itens 
que são objetos de de-
sejo, o que aumenta as 
chances de recompra. 
Mas lembre-se: pro-
moção não é o mesmo 
que desconto. Para 

Varejistas precisam se planejar para a data, estabelecendo 
estratégias de vendas assertivas.

Homem com paralisia con-
segue escrever texto apenas 
com o pensamento. O sistema 
desenvolvido pelo consórcio 
BrainGate foi testado por 
um homem de 65 anos. O 
equipamento, implantado no 
cérebro, permite que o pen-
samento seja interpretado 
e transformado em texto. A 
taxa de acerto foi de 95% e a 
capacidade de produção foi 
de 16 palavras por minuto. 

Esse tipo de interface cé-
rebro-máquina é importante 
para proporcionar mais 
autonomia a pessoas com di-
ficuldades motoras. Outros 
equipamentos também estão 
sendo desenvolvidos com a 
mesma finalidade, como os 
exoesqueletos. 

Além dessas aplicações 
mais práticas, o estudo de 
equipamentos que “leem” o 
pensamento vai nos ajudar 
a compreender como a lin-
guagem é formada em nossas 
mentes. 

O maior desafio será tor-
nar o equipamento menos 
invasivo, transformando-o 
em um dispositivo menor e 
sem fio. Ao mesmo tempo, 
os pesquisadores vão tentar 
aprimorar os programas de 
interpretação do pensa-
mento. Diversas técnicas 
de inteligência artificial 
serão empregadas, inclusive 
para personalizar o tipo de 
comunicação cerebral de 
cada pessoa. Fonte: (www.
mittechreview.com.br).

Dia dos Namorados: confira cinco 
dicas para faturar no e-commerce

Comemorado em 12 de junho, o Dia dos Namorados costuma dar um gás no comércio

mular a degustação 
- Faça sugestões de 
kits com alguns de seus 
produtos. Você pode 
misturar itens de muita 
procura com aqueles 
de pouca saída para 
estimular a degustação 
e aumentar o seu ti-
cket médio. Selecione 
produtos por estilo 
e dê um nome para 
cada combo, como Kit 
Pai Vaidoso, Kit Mãe 
Moderna etc. Sugira 
opções de presente 
de diferentes valores 
para caber em todos 
os orçamentos. 

 5) Planeje o unboxing 
para tornar o mo-
mento mais especial 
- Ao abrir a caixa, o seu 
produto será o presen-
te ideal para a pessoa 
amada. Para tornar 
esse momento mais 
especial, pode colocar 
um cartão com a identi-
dade da sua campanha, 
com uma mensagem 
bonita. Quanto mais 
sentidos envolvidos 
em uma experiência, 
melhor nos lembramos 
dela. 

Você pode estimular a vi-
são com uma apresentação 
caprichada, o olfato com um 
cheirinho na caixa, o tato com 
diferentes texturas no embru-
lho, a audição com materiais 
que façam “barulho”, como 
um tipo mais fino de papel, 
e até o paladar, com balas. - 
Fonte e outras informações: 
(www.unbox.com.br).
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promover os produtos, 
você pode pensar em 
diversas estratégias, 
como compre um e 
ganhe outro, cupons 
acima de R$ ou com-
binados de produtos. 

 2) Incentive o compar-
tilhamento de expe-
riências nas redes 
sociais - Proponha 
aos seus clientes que 
compartilhem imagens 
com algum produto da 
sua loja ou contando 
a história de um dia 
especial com a pessoa 
que desejam presen-
tear. “A sua marca 
será associada a um 
momento feliz com 
uma pessoa amada, 
por provocar uma lem-
brança especial”, diz o 
especialista. Para for-
talecer conexão entre 
a marca e clientes, crie 
#hashtags nas redes 
sociais e faça você mes-
mo o primeiro passo: 

você, sua equipe e pes-
soas próximas podem 
postar para incentivar 
outras pessoas. 

 3) Invista na experiên-
cia de compra - Ao 
receber um pedido, 
entre em contato com 
o cliente para dizer 
que está feliz por fazer 
parte desse momento 
especial. Pergunte se 
deseja que você im-
prima uma foto dele 
com a pessoa amada 
e escreva uma mensa-
gem, por exemplo. A 
compra começa antes 
do cliente acessar o 
seu site e não termina 
quando você recebe o 
pedido. Cuidar da ex-
periência de compra é 
um trabalho contínuo, 
então lembre-se de 
cultivar essa relação 
para que o cliente volte 
a comprar na sua loja. 

 4) Sugira kits de pre-
sentes para esti-

Uma pequena vitória 
contra a paralisia

E-commerce como canal 
de vendas viável para as indústrias

B2B2C pode representar 
um importante aumento no 
faturamento e significar o 
passo definitivo para o su-
cesso dessas companhias, 
visto que, apenas nos oito 
primeiros meses de 2020, o 
varejo digital cresceu 56% 
e a tendência é seguir em 
constante evolução.  

A estratégia está, no en-
tanto, em conciliar a aber-
tura deste canal de vendas 
e o relacionamento direto 
com o consumidor sem 
perder as relações ou criar 
um conflito com as reven-
das, que foram e seguem 
como as grandes parceiras 
de negócios das indústrias 
até o momento. Uma saída 
interessante é utilizar o e-
commerce não apenas como 
um canal de vendas para 
a indústria, mas como um 
gerador de oportunidades 
para os revendedores e, com 
isso, estreitar ainda mais o 
relacionamento com esses 
parceiros. 

Posso exemplificar: se a 
revenda possui um deter-
minado produto, que foi 
adquirido pelo consumidor 
por meio do e-commerce 
da indústria, disponível 
em estoque e está próximo 
da região onde a entrega 
deve ser realizada, por que 
não passar essa venda ao 

parceiro? Se nenhuma 
das revendas parceiras 
tiver o produto vendido à 
disposição do cliente, que 
mal há na própria indústria 
atender diretamente ao 
consumidor? 

É interessante notar que 
ao operar de maneira inte-
grada, indústria e revendas 
saem ganhando. É possível 
que ambas ampliem o volu-
me de vendas, os consumi-
dores possam ser atendidos 
de forma mais rápida e 
eficiente e as revendas 
ainda ganham a vantagem 
de enxergar uma série de 
oportunidades de negócio 
ao observar a demanda por 
determinados produtos, 
que podem não fazer parte 
do mix adquirido para a 
sua loja. 

O e-commerce, defini-
tivamente, é um canal 
de vendas estratégico e 
viável para as indústrias. 
Não apenas sob a ótica do 
aumento do faturamento, 
mas especialmente pelas 
oportunidades de negó-
cios que podem surgir do 
meio digital. Pense sobre 
isso!  

(*) - É CMO da Energy Connect, 
empresa especializada no 

desenvolvimento de soluções 
inovadoras em tecnologia, detentora 

do Sellerfy, solução que viabiliza a 
implantação do e-commerce.
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E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Senhores acionistas convidados a se reunirem em AGO, a realizar-se no dia 28 de maio de 
2021, às 10:00 horas, na sede social à Avenida 9 de Julho, nº 3228, sala 1209, 12º andar, São Paulo/SP, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 
b) Outros assuntos de interesse social.  São Paulo, 18 de maio de 2021. A Diretoria. (18, 19 e 20/05/2021)

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1046000-13.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Simone Ferreira Bazar ME , CNPJ: 13.503.036/0001-30, que Adidas AG e 
Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, pois a requerida está reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando a 
requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir dos 30 dias supra, ofereça resposta, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na 
inicial. 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.  

Os altos custos de 
recrutamento e ro-
tatividade de cola-

boradores, tornam ainda 
mais urgentes os esforços 
por um funil de conversão 
de candidatos eficientes, 
onde o relacionamento, a 
transparência e a constância 
na emissão de mensagens 
são cruciais para uma boa 
reputação. 

A premissa é simples: 
todas as empresas têm uma 
marca empregadora, que é 
formada pelas percepções 
compartilhadas sobre a sua 
organização, portanto traba-
lhar a marca empregadora 
é gerenciar, direcionar e 
otimizar percepções já exis-
tentes. O trabalho de EVP 
(Employee Value Proposi-
tion), conhecido também 
como a proposta de valor que 
o empregador oferece aos 
seus talentos, nada mais é do 
que uma forma assertiva de 
entender como a sua marca 
é percebida. 

Segundo Jéssica Alves, 
da área de Cultura e Enga-
jamento da Escale, a meto-
dologia de EVP baseia-se 
na coleta de percepções de 
quem interessa: candidatos, 
funcionários e ex-funcio-
nários. “Dessa forma, você 
consegue, por meio de uma 
análise de categorias, en-
tender como destacar bons 
atributos que por alguma 
razão não estão sendo per-
cebidos; como compartilhar 

Como destacar bons atributos que por alguma razão não estão 
sendo percebidos.

Uranio Bonoldi (*)
 
O trabalho sem dúvida é um dos ele-

mentos centrais de nossas vidas, grande 
parte de nossas decisões e cotidiano são 
influenciadas pelo trabalho que temos, 
pela profissão que exercemos. As reper-
cussões de um trabalho que não te faz bem 
podem ser muito severas, em alguns casos 
chegando a comprometer a saúde mental. 
E, acredite se quiser, a insatisfação com o 
trabalho é extremamente comum. 

De acordo com uma pesquisa realizada 
em 2020 pela Catho (plataforma de re-
crutamento online), 92% dos mais de 7 
mil entrevistados gostariam de mudar de 
trabalho. Ao considerar uma nova direção 
para a carreira é necessário entender a 
origem da insatisfação. A causa pode estar 
relacionada a fatores como o ambiente de 
trabalho, excesso de demandas, falta de 
benefícios ou reconhecimento, etc. 

Nestes casos, trocar de organização pode 
resolver o problema. Mas lembre-se, este 
movimento deve ser feito com boa dose 
de responsabilidade e não de forma emo-
cional. No entanto, muitas pessoas estão 
descontentes em relação à atividade e área 
de atuação. Neste cenário, uma mudança 
na carreira pode ser necessária e trazer 
ótimos resultados, porque afinal das contas 
o mais importante é ser feliz. 

Para isso, é necessário definir objetivos 
e metas que estejam alinhadas com seus 
valores, sua realidade e elaborar um plane-
jamento - não é possível fazer a transição 
da noite para o dia sem se preparar. Mudar 
de carreira com certeza não é uma tarefa 
fácil, é fundamental entender seu momento 
e suas paixões, analisar suas habilidades e 

Para alterar o rumo da carreira é 
fundamental estar disposto a fazer 

reflexões pessoais.

Os últimos anos têm sido promis-
sores para investimentos no setor 
imobiliário nos Estados Unidos, 
especialmente nos estados do 
Texas e Flórida. Superada a crise de 
2008 que envolveu as duas maiores 
empresas de crédito imobiliário do 
país — Fannie Mae e Freddie Mac 
—, os negócios seguem hoje de 
vento em popa. E o leque de ofer-
tas é interessante inclusive para o 
investidor estrangeiro. 

São opções que vão da aquisição 
de cotas de fundos de investimento 
para construção de empreendi-
mentos para locação, compra de 
propriedade multifamiliar para 
ter retorno com aluguel, gestão 
patrimonial de imóveis adquiridos 
nos Estados Unidos e até análise 

de cenários de compra e venda de 
propriedades. O IBC – International 
Business Consulting é uma consul-
toria especializada em negócios 
imobiliários nos Estados Unidos 
que presta assessoria a investidores 
estrangeiros que desejam adquirir 
propriedades para obtenção de 
renda.

Uma modalidade de investimento 
atrativa para pessoas que tenham 
capital de até US$ 1,5 milhão são 
os imóveis multifamiliares. Trata-se 
de prédios residenciais comprados 
por um investidor ou grupo de in-
vestidores com o objetivo de alugar 
todos os apartamentos. Algumas 
propriedades consistem em até 
duas unidades e outras podem pos-
suir dezenas e até centenas. Raul 

Pereira, sócio do IBC, ressalta que 
edifícios multifamiliares são tipica-
mente vistos por analistas como um 
risco relativamente baixo em com-
paração a outros investimentos. 

Segundo ele, a oferta é bastante 
variada e pode ter propriedades 
de residência dupla, também co-
nhecida como duplex com duas 
unidades apenas, na faixa de US$ 
300 mil a US$ 350 mil a pequenos 
edifícios de 12 apartamentos entre 
um milhão e 1,5 milhão de dólares. 
De acordo com Raul, o imóvel mul-
tifamiliar hoje apresenta um tipo 
de investimento que é à prova de 
recessão. 

Além da inadimplência baixa, 
ele aponta outras vantagens como 
benefícios tributários de declarar 

uma taxa mais alta de despesas 
no Imposto de Renda e bem como 
a valorização do imóvel girar em 
torno de 3% a 5% ao ano. Outra 
vantagem elencada pelo empre-
sário é a possibilidade do proprie-
tário refinanciar o imóvel, dando 
a receita auferida com os aluguéis 
como garantia para pagamento do 
empréstimo. 

“O proponente pode financiar 
100% do imóvel deixando 40% 
no banco e ficar com 60% para 
fazer novos investimentos. É um 
produto autorrenovável, porque o 
investidor pode comprar o terreno 
e construir em cima ou adquirir 
uma propriedade usada que ne-
cessite fazer pequenas reformas ou 
ainda optar por um imóvel pronto 

e totalmente funcional, que esteja 
gerando renda que é aceita pelos 
bancos como garantia”, explica.

Para Raul, o imóvel multifami-
liar é uma opção de investimento 
interessante porque ele gera uma 
segurança jurídica para o investidor 
que não tem muita experiência 
no mercado financeiro america-
no, pois a compra desse tipo de 
empreendimento gera o título de 
propriedade no território america-
no. “Se eu quiser vender pelo preço 
que comprei ou se não deu certo 
a forma de administrar posso sair 
ou mudar o administrador, ou seja, 
gera um leque de oportunidades 
diferentes”, finaliza. Fonte e mais 
informações, acesse: (https://www.
ibconsulting.us/).

Ao longo dos anos, a 
Receita Federal busca 
formas de simplificar 
o serviço de envio de 
declaração do imposto 
de renda, objetivando 
dar maior agilidade ao 
processo

Neste ano, para fazer a 
declaração de impos-
to de renda com da-

dos pré-preenchidos, basta 
o contribuinte possuir uma 
conta gov.br com selo de 
autenticação de nível prata 
ou ouro, sem necessidade 
configurar a conta com a 
verificação em duas etapas.

A exigência do duplo fator 
de verificação para facilitar  
a utilização da ferramenta. 
Entretanto, imperioso res-
saltar a recomendação  da 
Receita Federal de não com-
partilhamento das senhas 
pelos usuários do sistema 
bem como que mantenham 
a funcionalidade de segu-
rança ativa.

Para realizar a declaração 
pré-preenchida é preciso 
acessar o e-CAC com a conta 
gov.br e encontrar o sistema 
‘Meu Imposto de Renda’. 
No sistema, basta clicar em 
‘Preencher Declaração On-
line’ e, então, em ‘INICIAR 
COM A DECLARAÇÃO 
PRÉ-PREENCHIDA 2021’.

Para ter acesso à opção, 
a conta deve possuir selos 
de nível prata ou ouro. Para 
obter o selo de confiabilida-
de ‘prata’, o cidadão pode 
confirmar sua identidade 
através do serviço Balcão 
Presencial INSS, por meio 
do acesso à conta bancária 
no internet banking, por 
meio da Validação Facial 
(CNH) com o aplicativo 
meu gov br. e por meio do 
Cadastro básico de servido-
res públicos da União.

Para obter o selo de con-
fiabilidade ‘ouro’, o cidadão 
pode utilizar a Validação 
Facial (TSE) com o apli-
cativo meu gov br. ou o 
certificado digital. Todas 
as opções estão disponíveis 

para consulta.
Ressalta-se que os selos 

de confiabilidade são níveis 
de autenticação que as-
seguram a identidade do 
contribuinte e garantem 
que quem está acessando 
um serviço digital é ele 
mesmo. Para ter um nível 
de autenticação seguro, 
necessário se faz pelo menos 
um selo de confiabilidade. É 
por este motivo que alguns 
serviços somente podem ser 
acessados se o contribuinte 
possuir um nível de auten-
ticação mais elevado.

Obviamente, a declaração 
pré-preenchida traz muito 
mais facilidade ao contri-
buinte, ao passo que diver-
sos campos da declaração 
são preenchidos com base 
em informações já recebidas 
pela Receita Federal, como 
rendimentos, deduções, 
bens, direitos, dívidas e 
ônus reais. Essas informa-
ções são enviadas por fon-
tes pagadoras, instituições 
imobiliárias ou serviços mé-
dicos. Eventuais informa-
ções que não tenham sido 
pré-preenchidas também 
devem ser informadas na 
declaração, antes do envio.

Para enviar uma decla-
ração pré-preenchida, é 
também possível obter 
as informações dos de-
pendentes por meio de 
procuração digital. O de-
pendente deve passar a 
procuração para o titular 
da declaração antes de 
baixar as informações.

É imprescindível àquele 
que for utilizar a declara-
ção pré preenchida que 
confira os dados enviados 
por terceiros para ver se 
eles estão de acordo com 
os rendimentos e gastos 
efetivamente realizados, 
para evitar inconsistências 
e, por consequência, a tão 
temida malha fina.

Eduardo Moisés

Imposto de renda: 
Receita simplifica acesso 

à declaração 
pré-preenchida

Marca empregadora: confira cinco 
dicas para se posicionar no mercado
O termo marca empregadora tem ganhado cada vez mais força no setor de recursos humanos, porém 
destacar uma empresa como um ótimo lugar para se trabalhar não é fácil

nição de backstage? O 
que é, afinal? O EVP se 
apresentará em forma 
de pilares que são, no 
fim, uma promessa e 
um direcionamento 
estratégico de como 
prometer e entregar 
uma boa experiência 
ao colaborador, e as-
sim, criar uma repu-
tação. A campanha 
é importante, mas o 
processo integrado é 
muito mais! 

 4) Tenha KPIs - Men-
surar branding é um 
desafio. A chance de 
você cair em métrica 
de vaidade é gigante 
e de você se frustrar 
por não ver aquele 
ponteirinho subindo 
na semana seguinte é 
maior ainda. Mas você 
precisa ter KPIs. Pense 
em dados de rotativi-
dade, taxa de recruta-
mento inbound, e-nps 
da empresa e outros 
dados que te tragam 
uma comparação de 
antes e depois. 

 5) Não tenha medo - Vai 
e faz! Você vai apren-
der muito, vai coletar 
dados relevantes e vai 
com certeza chegar 
em um novo lugar para 
sua organização. A in-
segurança bate, mas o 
resultado vem. - Fonte 
e outras informações: 
(www.escale.com.br).
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os destaques da sua empresa 
externamente, como me-
lhorar pontos negativos e 
como sair na frente na hora 
de identificar tendências” 
explica Jéssica. 

A Escale separou cinco 
dicas para você levar a marca 
empregadora da sua empre-
sa para outro nível: 
 1) Defina uma metodo-

logia clara - Coletar 
informações sobre o 
que pensam sobre sua 
empresa é um bom co-
meço. Crie seu roteiro 
de perguntas, defina 
critérios de elegibili-
dade, identifique os 
públicos-alvo e acione 
uma amostragem con-
siderável para partici-
par. Não se esqueça 
de anotar e justificar 
todos os critérios, pois 
essa organização é 
fundamental para ga-
rantir credibilidade aos 

resultados. 
 2) Engaje a liderança 

- Marca diz respeito 
a toda empresa, à es-
sência e à reputação 
de uma longa história. 
É algo gigante, por 
isso, não queira fazer 
sozinho. Crie um squad 
multidisciplinar para 
te ajudar e envolva a 
liderança sempre que 
puder. Sensibilize-os, 
apresente o projeto, 
convide-os para a ses-
são de entrevistas e 
prove, por A + B, que 
o seu EVP é um passo 
importante. O apoio 
deles é decisivo para 
o sucesso do projeto. 

 3) Repita comigo: é 
mais do que uma 
campanha - Esse 
ponto é importante. 
Na hora de definir o 
EVP você pensa, é uma 
campanha? É uma defi-

Mudança de carreira: existe uma 
idade limite para mudar de direção?

nu
be

.c
om

/re
pr

od
uç

ão çada também é um fator a ser considerado 
na hora de pensar na mudança de carreira, 
mas de forma alguma é um impeditivo. 

Pessoas que estão há mais tempo no 
mercado de trabalho desenvolvem habi-
lidades importantíssimas e cada vez mais 
desejadas, como inteligência emocional, 
habilidades de gestão/liderança e de rela-
cionamentos interpessoais, networking, 
entre outros. Portanto, a experiência é 
sempre enriquecedora e valiosa, mesmo 
que seja em outra área. Virar um profis-
sional autônomo ou prestar consultorias, 
mentorias - também são opções viáveis. 

A barreira da idade está mais ligada aos 
estigmas da sociedade e aos impedimentos 
psicológicos, é um desafio que pode ser 
superado com a devida preparação. Nunca 
houve tantas possibilidades de cursos pro-
fissionalizantes, graduações e novas áreas 
de conhecimento à nossa disposição. Essa 
oferta de opções continua aumentando 
em velocidade acelerada, inclusive em 
modalidade online, o que viabiliza ainda 
mais o movimento de mudança de carreira. 

No final das contas, o mais importante 
está relacionado ao planejamento, auto-
conhecimento, dedicação, persistência e 
disposição para aprender (mente de prin-
cipiante). É essencial se perguntar aonde 
você quer chegar e quais conhecimentos, 
habilidades e competências são necessárias 
para te colocar nessa posição. Sem isso, é 
quase impossível executar a mudança de 
carreira de forma segura. 

(*) - É consultor em planejamento estratégico e 
governança corporativa, professor para turmas 
de MBA na Fundação Dom Cabral e palestrante 

(www.influenciaepoder.com.br).

competências, estudar as oportunidades e 
novas áreas de atuação. 

Um planejamento financeiro também 
é imprescindível, afinal é de se esperar 
uma renda menor em um momento inicial, 
fazendo com que uma reserva de dinheiro 
seja importante. Para alterar o rumo da 
carreira é fundamental estar disposto a 
fazer reflexões pessoais, bem como buscar 
ou aprofundar o autoconhecimento e auto-
crítica como partes essenciais do processo. 

Importante destacar que especialistas 
em carreira podem trazer insights e ajudar 
a te colocar em melhor posição para alcan-
çar seu objetivo, apoiando na estratégia e 
acompanhando seu curso. A idade avan-

www.netjen.com.br

Investir em imóveis nos EUA pode garantir ótima rentabilidade
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 19 de maio de 20216

Kelly B. Pinheiro (*)

Esse marco é histórico e foi alcançado poucos meses após 
a aprovação de uma proposta de paridade de gêneros 
nas eleições da OAB, de autoria de uma advogada e 

conselheira da seccional de Goiás. Para entender o motivo 
de tamanha importância, é preciso contextualizar o papel 
da mulher no mercado de trabalho e voltar ao passado na 
história das advogadas no Brasil. 

Dados do CAGED – do Governo Federal, do início da 
pandemia, mostram que 65,6% das demissões foram de 
mulheres e, de acordo com a PNAD/IBGE, cerca de 7 mi-
lhões deixaram seus postos de trabalho, 2 milhões a mais do 
que os homens no mesmo período. É importante reforçar 
que as mulheres são arrimo de família em 43% dos lares 
brasileiros, número que começou a crescer na década de 90.

Fato é que questões relacionadas à maternidade, vida 
pessoal e conjugal, perfil comportamental e, às vezes, até 
estética são colocadas como obstáculos e justificativas 
para explicar a não evolução das mulheres em algumas 
companhias, postos de trabalho e carreiras.  Felizmente, 
o universo jurídico, em constante ascensão, tem sido uma 
das principais escolhas das mulheres para iniciar ou trans-
formar a vida profissional. Tendo em vista o marco histórico 
registrado pela OAB, a advocacia é uma das áreas de maior 
igualdade e oportunidades. 

Entretanto, nem sempre foi assim. Há mais de 120 anos, 
Myrthes Gomes de Campos se transformava na primeira 
advogada do país. Após concluir a faculdade, em 1898, 
esperou até 1906 para integrar o quadro do Instituto dos 
Advogados do Brasil – antecessor da OAB –, que, até então, 
era composto apenas por homens. A resistência diminuiu 
quando Myrthes assumiu e surpreendeu a todos já na pri-
meira causa judicial. 

Meio século após a estreia de Myrthes, tomou posse a 
primeira juíza mulher do Brasil, Thereza Grisólia Tang. 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulga um quadro que apresenta números totais e por estado da 
quantidade de profissionais. O último, lançado no fim de abril, apontou que as mulheres ultrapassaram os homens, 

pela primeira vez na história da advocacia brasileira. Somos 610.369 e eles, 610.207. 

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

tamanho despreparo físico do Órgão, pois o prédio não 
tinha banheiro para mulheres.

Outros anos, mudanças e evoluções passaram e, em 2016, 
a OAB voltou os olhares para as mulheres e definiu que seria 
um ano de esforços e diversas ações práticas para garantir 
a nossa efetiva participação, tanto na Ordem quanto no 
meio. Então, implantou o provimento criado no ano anterior 
(nº. 165/2015): o Plano Nacional de Valorização da Mulher 
Advogada, cujo principais objetivos eram: 

•   Lutar contra todas as formas de assédio;
•    Fomentar a advogada como sócia, associada e con-

tratada;
•    Criar propostas que apoiassem a mulher no exercício 

do Direito;
•    Executar condições diferenciadas nos serviços da 

Caixa de Assistência dos Advogados;
•   Articular diálogos com instituições;
•   Humanizar as estruturas judiciárias.

Hoje, mesmo com tantos avanços nos mais diversos cantos 
do mundo, ainda observamos atos machistas, misóginos e 
sexistas. Certa vez, estava com um colega advogado em 
reunião com um cliente, e, mesmo eu sendo a advogada 
responsável pelo caso, e, portanto, tendo mais propriedade 
para sanar as dúvidas, ele só se reportava ao meu colega. 
Quantas mulheres têm uma história semelhante a essa 
para contar? 

Embora triste e lamentável, situações como essa são e 
precisam ser o gás para “arregaçar as mangas”, batalhar e 
comemorar cada vitória, pois a luta é diária e a contribui-
ção para o desenvolvimento do Brasil, da democracia e da 
nossa sociedade é constante. 

Enquanto comemoramos esse marco importante no 
universo jurídico, o projeto de lei que garante salários 
iguais a homens e mulheres, deu um passo atrás e voltou 
ao Congresso Nacional, o que evidencia que ainda temos 
um longo e penoso caminho a percorrer, vez que o que 
buscamos não é uma luta acirrada por reconhecimentos, 
cargos, poderes e posições, mas tão somente o direito de 
igualdade, de oportunidades, sem distinção de qualquer 
natureza, justamente como prevê o artigo 5º da nossa 
Constituição, há mais de 30 anos. 

Não podemos falar que assistimos alguns retrocessos 
no que se refere aos direitos das mulheres. Vivemos, 
sim, em uma atual sociedade mais consciente e aber-
ta, na qual a imprensa e as redes sociais auxiliam na 
propagação e celeridade na resolução de notícias e 
depoimentos sobre feminicídio, distorção das funções 
e abuso das mulheres também no mercado de trabalho, 
realidade de salários inferiores aos dos homens em 
alguns ramos, entre outros. 

Retrocesso é sinônimo de regredir, de voltar. Mas, como 
voltar de um lugar que ainda sequer chegamos? Embora 
seja um assunto delicado, profundo e amplo, é preciso falar 
sobre e agir para uma revolução cultural e transformação 
de mentalidade. O caminho a ser percorrido para que a 
paridade de gêneros aconteça, especialmente no mercado 
de trabalho, é longo sim, mas não impossível.

“Nós todos não podemos ser bem-sucedidos quando meta-
de de nós é retida”. (Malala Yousafzai, ativista paquistanesa).

(*) - É advogada especialista em Direitos Civil, Empresarial, do Consumidor e de 
Família e Sucessões, e sócia-diretora da Eckermann/ Yaegashi/Santos – Socie-

dade de Advogados.

Precisamos de mais quase 50 anos para que o Supremo 
Tribunal Federal admitisse também o primeiro nome femi-
nino: Ellen Gracie, em 2000, causando espanto ao revelar 
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Trânsito IP 
é a chave para melhorar 

a qualidade da 
internet no Brasil

Do seriado via 
streaming aos jogos 
online, a internet 
nos proporciona 
entretenimento 
ilimitado

É por meio dela que 
temos usufruído 
nossos momen-

tos de trabalho, estudo, 
lazer, ainda mais inten-
samente por causa das 
medidas de distancia-
mento social necessá-
rias para o combate à 
pandemia do Corona-
vírus. Com as nossas 
atividades cotidianas 
mais onl ine do que 
nunca, a condição da in-
ternet tem determinado 
a qualidade das nossas 
experiências. Portanto, 
vale o questionamento: 
como anda a qualidade 
da internet no Brasil? 

De acordo com os 
resultados de 2020 da 
‘Pesquisa de Satisfação 
e Qualidade Percebida’ 
sobre a Banda Larga 
Fixa no Brasil, realizada 
pela Anatel, os serviços 
de internet prestados 
pelas operadoras têm 
deixado um pouco a de-
sejar. A média da satis-
fação com esse serviço 
foi de 6,51, de um total 
de 10 pontos, uma nota 
levemente pior do que 
no ano anterior. Essa 
percepção condiz com 
a posição do país no 
cenário mundial. 

Quando se fala em 
qualidade da internet, 
nosso ranking não é 
dos melhores em várias 
pesquisas, a exemplo do 
estudo ‘Digital Quality 
of Life Index 2020’ do 
Sufshark, onde esta-
mos classificados em 
58 de uma lista de 85 
países. O Índice DQL 
2020 analisa cinco pi-
lares principais: aces-
sibilidade da internet, 
qualidade da internet, 
infraestrutura eletrôni-
ca, segurança eletrônica 
e governo eletrônico. 
Na base desses pilares 
estão 12 indicadores 
inter-relacionados e 
funcionando juntos para 
fornecer uma medida 
geral da qualidade de 
vida digital. 

Os indicadores que 
compõem o pilar de qua-
lidade da internet são a 
velocidade de banda e 
a estabilidade da rede 
móvel e fixa. Para me-
lhorar esses dois indi-
cadores, os provedores 
devem investir em duas 
vias; infraestrutura de 
transporte de dados e 
trânsito IP de qualidade. 
É o serviço de trânsito 
IP que permite acesso 
diferenciado aos prin-
cipais servidores de 
conteúdo espalhados 
pelo mundo. Com ele, 
o provedor de internet 
acessa com máxima 
eficiência os servidores 
de games, streaming, 
clouds e demais con-
teúdos, como Netflix, 
Youtube, Amazon AWS, 
Microsoft Azure, entre 
outros. 

A qualidade desse ser-
viço reflete na nossa ex-

periência online, princi-
palmente nos populares 
jogos de multijogadores 
como Free Fire, League 
of Legends, Fortnite e 
tantos outros que de-
pendem da latência da 
rede para proporcionar 
uma boa jogabilidade. 
Esse mercado, que já 
estava em crescimento, 
teve alta de 140% duran-
te a pandemia, segundo 
pesquisa da Visa. 

Portanto, melhorar o 
roteamento desse conte-
údo é uma necessidade 
e não uma opção do pro-
vedor de internet. Para 
isso é necessário que os 
provedores invistam em 
trânsito IP de qualidade. 
Este deve fazer ponte 
direta com os principais 
servidores de conteú-
do, alcançando de uma 
única vez destinos que 
necessitariam de dois 
ou mais provedores de 
trânsito para serem al-
cançados. Quanto menor 
o número de intermediá-
rios, menor o número de 
saltos e melhor a latência 
da rede. 

A presença do prove-
dor desse serviço nos 
pontos de presença e IX 
pelo mundo são um di-
ferencial, além da diver-
sidade de provedores 
de trânsito distribuídos 
ao longo da rede para 
garantir uma resiliência 
aprimorada. Todos es-
ses aspectos oferecem 
um acesso irrestrito e 
ilimitado aos mais di-
versos conteúdos com 
baixas latências e alta 
disponibilidade.  

Lembrando que a in-
fraestrutura da rede 
deve permitir o tráfego 
tanto de prefixos IPv4 
quanto IPv6, sem res-
trição ou dificuldades. 
Por fim, o serviço deve 
adotar estratégias de 
tratamento e a utiliza-
ção de ferramentas de 
detecção de tráfegos 
maliciosos, com mano-
bra de roteamento, blo-
queando ataques, impe-
dindo a propagação da 
anomalia e limitando o 
bloqueio e o prejuízo 
para os clientes. 

Em 2021, o Brasi l 
conta com 160 milhões 
de internautas, um au-
mento de 6,4% em re-
lação ao ano anterior, 
segundo dados do We 
Are Social. Desses, 70% 
são usuários de redes 
sociais e seriam direta-
mente beneficiados por 
um melhor roteamento 
de tráfego e trânsito IP. 
Melhorar a qualidade 
da internet no Brasil é 
essencial para o nosso 
desenvolvimento hu-
mano e econômico e o 
trânsito IP é um fator 
que influencia bastante 
nessa nossa conexão e 
experiência online. 

Ao provedor de inter-
net cabe escolher com 
cuidado essa tecnologia 
para manter a qualidade 
de seus serviços e estar 
apto a competir neste 
mercado cada vez mais 
competitivo. 

(*) - É gerente de Produto da Eletronet 
(www.eletronet.com).

Célio Mello (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Em São Paulo, 69% têm a chance de trabalhar em seus lares e 
52% planejam continuar assim.

Segundo o estudo Mobi-
lity Futures 2021: ‘The 
Next Normal’, lançado 

pela Kantar, em maio, o 
volume de viagens para 
trabalho, lazer ou chegar a 
alguma instituição de ensino 
caiu 30% entre 2019 e 2020 
globalmente. 

Em São Paulo, as viagens 
em geral foram reduzidas 
em 29% e os deslocamen-
tos por conta de trabalho 
em 32%, mesmo número 
de Munique, na Alemanha. 
O transporte público foi a 
modalidade que mais sofreu 
impacto e teve redução 
global de 5,6% em volume 
de viagens. A necessidade 
de trabalhar e, em alguns 
casos, estudar remotamente 
é a maior responsável pelas 
mudanças de mobilidade 
nas metrópoles. 

Entre as 9.500 pessoas 
entrevistadas em 13 capitais 
em fevereiro deste ano, 65% 
trabalham em regime home 
office e metade pretende 
continuar nessa dinâmica 
mesmo com a possibilidade 
de voltar aos escritórios em 
curto e médio prazos. 

Em São Paulo, 69% têm a 
chance de trabalhar em seus 
lares, 3º maior número das 
capitais avaliadas, e 52% 
planejam continuar assim. 

Mumbai, na Índia, é a 
cidade com porcentagem 
mais alta de profissio-

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Novas tecnologias impactam, para o bem 

ou para o mal, negócios próximos a elas. 
É o caso dos veículos elétricos, que vão 
afetar fortemente os negócios dos postos 
de gasolina, que são cerca de 45 mil no 
Brasil e 150 mil nos Estados Unidos. O 
Boston Consulting Group (BCG) estima 
que entre 25% e 80% destes deixarão 
de ser lucrativos até 2035 caso sigam 
adotando o modelo de negócio atual. As 
vendas de carros elétricos excederão às 
de veículos com motores de combustão 
em 2030. 

A Volvo será uma marca exclusivamente 
elétrica em 2030 e a General Motors em 
2035. Os estados da Califórnia e de Wa-
shington planejam proibir as vendas de 
novos carros com motor de combustão em 
2030 e 2035, respectivamente; governa-
dores de 12 estados assinaram uma carta 

instando o presidente Biden a expandir 
essa proibição para todo o país e também 
a impedir a abertura de novos postos. 
Além disso, a consolidação do trabalho 
em casa tem reduzido significativamente 
os quilômetros rodados. 

Esse cenário sombrio deve também ser 
válido para os postos brasileiros, mas o 
BCG traz sugestões para minorar o proble-
ma. A primeira delas, a princípio óbvia, é 
passar a prestar serviços de carregamento 
de baterias; mas há algumas dificuldades, 
como necessidades de infraestrutura e o 
tempo necessário ao carregamento, bem 
maior do que simplesmente encher o 
tanque com gasolina - estima-se que são 
necessários cerca de 30 minutos para dar 
80% da carga a uma bateria. 

A segunda dificuldade é proporcionar 
uma melhor experiência aos usuários, 
expressão em voga para inúmeras áreas. 
A ideia é ir além do reabastecimento 

puro e simples, adicionando, por exem-
plo, restaurantes, um pouco melhores 
que as usuais lanchonetes simples e 
também lojas de conveniência com 
maior variedade de produtos - afinal, a 
recarga é demorada, e o cliente poderia 
aproveitar melhor seu tempo. Talvez a 
antiga expressão “service station”, que 
designava os postos do passado, reflita 
melhor o que se sugere. 

Uma opção que não deve se tornar rea-
lidade, ao menos tão cedo, é transformar 
os postos em locais de troca de baterias 
- a bateria vazia seria substituída rapida-
mente por uma totalmente carregada. 
Em tese, é uma ideia atraente, mas não 
há esforços dos fabricantes para adoção 
de baterias padronizadas, o que torna a 
ideia inviável. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Estudo aponta mudanças na 
mobilidade urbana pós-pandemia
A pandemia continua refletindo e transformando os hábitos em vários setores da sociedade, entre eles 
o de mobilidade urbana

maior desafio em relação à 
mobilidade é o aumento da 
preferência ao uso de car-
ros e as cidades precisam 
se atentar à infraestrutura, 
seja no controle de tráfego 
intenso ou quanto à emissão 
de poluentes. 

As medidas restritivas 
de distanciamento social e 
risco de contágio estão no 
centro dessa motivação. 
Mas, as longas distâncias 
e uma cultura que tem o 
carro como principal meio 
de transporte também têm 
seu papel. Globalmente, a 
escolha do carro para fazer 
as viagens diárias cresceu 
3,8%, ao mesmo tempo 
em que as iniciativas de 
compartilhamento de veí-
culos, que vinham subindo 
gradativamente nos últimos 
anos, diminuíram 2,2%. Na 
Europa, o uso do carro, ge-
ralmente levando apenas o 
motorista, aumentou 10% 
e a busca por transporte 
compartilhado caiu 14%. 

No entanto, mesmo com 
os veículos particulares 
sendo eleitos mais vezes, 
a intenção de comprar um 
novo caiu de 29% para 
25% devido à reavaliação 
dos gastos das famílias. 
Por outro lado, aumentou 
o número de pessoas que 
planejam adquirir um bem 
elétrico. Fonte: (www.kan-
tar.com.br).
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nais trabalhando de casa 
(84%), seguida de Nova 
York (70%). Nesses locais, 
57% e 46% da população, 
respectivamente, planejam 
continuar neste regime no 
futuro. Pequim, na China, 
e Berlim e Munique, são as 
cidades com menor número 
de pessoas trabalhando 
em casa: 45%, 56% e 59%, 
respectivamente. Por conta 
dessas mudanças na rotina, 
a boa notícia é o cresci-
mento do uso de meios 
de transporte saudáveis e 
sustentáveis. 

Caminhar lidera o ranking 
das modalidades que mais 
ganhou popularidade com 
a pandemia em todas as 
capitais e, junto das opções 
como bicicletas e patinetes, 
cresceu 3%. Na Europa, 

este número é ainda maior: 
4,8%. Os Estados Unidos 
registram o menor impac-
to de meios de transporte 
saudáveis, com incremento 
de apenas 0.6%. Além de 
fazer bem para o corpo, 
outro efeito paralelo das 
novas escolhas é a redução 
da poluição, que, em alguns 
lugares, caiu a níveis pré-in-
dustriais.

Outra tendência positiva 
apontada pelo estudo é uma 
maior adesão ao “localis-
mo”, ou seja, pessoas que 
escolhem se deslocar dis-
tâncias mais curtas usando 
meios saudáveis. Em mé-
dia, 15 minutos do raio de 
suas casas são suficientes 
para realizar atividades 
básicas, como compras de 
mercado. Paralelamente o 

Os postos de gasolina precisarão ser reinventados
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

BRENDON SIQUEIRA TENÓRIO BARROS, estado civil solteiro, profissão gráfico, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/348.FLS.080-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia deze-
nove de julho de mil novecentos e noventa e nove (19/07/1999), residente e domiciliado 
Travessa Losango Caqui, 04, casa 02, Vila Eliete, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Alex Sandro Tenorio Barros e de Débora Siqueira de Lima Silva Barros. JESSICA 
MARTINS DIAS, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, nascida no 
Subdistrito Bela Vista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de março de mil no-
vecentos e noventa e quatro (07/03/1994), residente e domiciliada Travessa Losango 
Caqui, 04, casa 02, Vila Eliete, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcir Martins Dias 
e de Dionice Aparecida Almeida Souza.

WILLIANS PEREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão analista de 
contas, nascido neste Distrito (CN:LV.A/068.FLS.177V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e três (01/05/1983), residente e 
domiciliado Rua Virgínia de Miranda, 760, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Carlos do Nascimento e de Neide Pinto Pereira do Nascimento. VANESSA 
VIEIRA DE AQUINO FERREIRA, estado civil solteira, profissão bióloga, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/090.FLS.248-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agos-
to de mil novecentos e oitenta e seis (01/08/1986), residente e domiciliada Rua Virgínia 
de Miranda, 760, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Magno 
de Aquino Ferreira e de Sonia Honorato Vieira.

MARCOS PAULO SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profissão designer gráfico, 
nascido em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/290.FLS.050-CAPELA DO SOCORRO/
SP), Diadema, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e um 
(28/03/1991), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2375, casa 08, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Paulo Barbosa de Lima e de Cleide Amara Souza de Lima. 
ISABELLA MARTINS HIGINO, estado civil solteira, profissão designer gráfico, nascida 
no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/320.FLS.215-JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (07/02/1998), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2375, casa 08, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Osmar Abranches Higino e de Luciana Martins.

RAFAEL DA FONSECA MENDONÇA, estado civil solteiro, profissão empresário, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/095.FLS.209 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de abril de mil novecentos e oitenta e sete (15/04/1987), residente e domiciliado Avenida 
Pires do Rio, 4615, bloco 03, apartamento 87, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Jose de Arruda Mendonça e de Alda Elisa da Fonseca Mendonça. 
ELIANA DIAS NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão esteticista canina, nascida 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/037.FLS.122-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e três (11/06/1983), residente e 
domiciliada Rua Coronel João de Oliveira Melo, 1133, Vila Antonieta, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Nogueira Sobrinho e de Terezinha Dias Nogueira.

JOÃO MANOEL FILHO, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em Itaú, 
Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/002.FLS.164 VIÇOSA/RN), Itaú, RN no dia 
vinte e dois de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (22/12/1978), residente e 
domiciliado Rua Amor de Índio, 102, bloco 08, apartamento 32, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Manoel Filho e de Maria Das 
Dores da Silva. RAQUEL CAMPOS SOUSA, estado civil solteira, profissão cabeleirei-
ra, nascida em Almenara, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/050.FLS.119 ALMENARA/
MG), Almenara, MG no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/06/1989), residente e domiciliada Rua Amor de Índio, 102, bloco 08, apartamento 
32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Delfino 
Teixeira de Souza Filho e de Maria das Graças Amaral Campos.

LEONARDO ALBANO SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão operador 
de atendimento, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/236.FLS.104-VILA PRUDEN-
TE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e nove 
(22/07/1999), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4711, apartamento 211-D, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Albano de Oliveira e de 
Clarice Silene da Silva Oliveira. JOICE DOS SANTOS MERENCIO, estado civil solteira, 
profissão operadora de atendimento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/232.
FLS.196 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecen-
tos e noventa e nove (13/09/1999), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 4711, 
apartamento 211-D, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clovis João 
Merencio e de Ana Paula dos Santos Merencio.

DEIVID WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido neste Distrito (CN:LV.A/144.FLS.009 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de março de mil novecentos e noventa e um (09/03/1991), residente e domiciliado 
Travessa dos Mistérios, 12, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Sueli Moreira dos Santos. ELIZÂNGELA ANDRESSA DOS REIS, estado civil divorcia-
da, profissão do lar, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de 
mil novecentos e oitenta e sete (31/05/1987), residente e domiciliada Travessa dos Mis-
térios, 12, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Márcia dos Reis.

LUCAS DE JESUS VASCONCELOS, estado civil solteiro, profissão estudante, nas-
cido em Cafarnaum, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.279 CAFARNAUM/BA), Ca-
farnaum, BA no dia vinte e seis de maio de dois mil e dois (26/05/2002), residente e 
domiciliado Rua Pedro Canal, 12, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo 
Xavier de Vasconcelos e de Maria Áurea de Jesus. BEATRIZ OLIVEIRA DE MACE-
DO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/425.FLS.094 ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia dez de março de dois 
mil e três (10/03/2003), residente e domiciliada Rua Pedro Canal, 12, Vila Gil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Guilhermino de Macedo e de Cristina Oliveira 
Guaberaba de Macedo.

RAIMUNDO GONÇALVES, estado civil divorciado, profissão comerciante, nascido em 
Itabuna, Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos 
e setenta (28/02/1970), residente e domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 09, 
casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gonçalves e de 
Valdelice Cardoso Santos. ROSÁLIA AGUINÉLIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão operadora de caixa, nascida em Floresta, Estado de Pernambuco, Floresta, 
PE no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta e sete (28/10/1977), resi-
dente e domiciliada Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 09, casa 04, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aguinélia Rosa Conceição da Silva.

JOSÉ SILVESTRE SANTOS, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em 
Porto Real do Colégio, Estado de Alagoas, Porto Real do Colégio, AL no dia trinta e um 
de dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (31/12/1964), residente e domicilia-
do Rua João Abreu Castelo Branco, 970, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Olavo Prudente dos Santos e de Malvina Silva Santos. ANGELIA MARIA SER-
RA PEREIRA, estado civil solteira, profissão autônomo, nascida em Ibirataia, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/020.FLS.350 IBIRATAIA/BA), Ibirataia, BA no dia cinco de novembro de 
mil novecentos e sessenta e cinco (05/11/1965), residente e domiciliada Rua Shinzabu-
ro Mizutani, 902, casa 04, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Serra Pereira e de Julinda Maria de Jesús.

CLAUDIO APARECIDO DE LUNA, estado civil divorciado, profissão gráfico, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e um (08/12/1961), residente e domiciliado Rua Roberto de Almeida, 265, Jar-
dim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Severino de 
Luna e de Edith Costa de Luna. MARTA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
enfermeira, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/143.FLS.237-SÃO 
CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia dezessete de setembro de 
mil novecentos e setenta e cinco (17/09/1975), residente e domiciliada Rua Roberto de 
Almeida, 265, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Alves da Silva e de Maria Luiza Lima da Silva.

RENAN CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão encarregado de opera-
ções, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/072.FLS.192V TATUAPÉ/SP), São Pau-
lo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa (11/09/1990), residente e 
domiciliado Avenida Itaquera, 6144, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José João dos Santos e de Maria Estela Souza dos Santos. KERLY DE PAULA SILVA 
TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida no Subdistrito 
Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/309.FLS.069V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e nove (17/03/1989), 
residente e domiciliada Avenida Itaquera, 6144, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Paulo Teixeira e de Maria Rita da Silva Teixeira.

ENEDIO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de suporte, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/376.FLS.215-SÃO BERNARDO 
DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia primeiro de junho de mil novecen-
tos e noventa e um (01/06/1991), residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e 
Sousa, 339, torre 02, apartamento 175, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Enedio Alves da Silva e de Maria de Souza Marchiano. PÂMEL-
LA JACINTO SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida no 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/260.FLS.257-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (07/08/1995), 
residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1539, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Rogerio Felix da Silva e de Renata Jacinto.

ADEMIR ALVES JUSTINO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/076.FLS.009-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (09/08/1989), residente e 
domiciliado Rua Antão Leme da Silva, 79, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ademir Justino e de Elisete Alves Veiga Justino. BRUNA RODRIGUES CER-
QUEIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/181.
FLS.016-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos 
e noventa e três (01/05/1993), residente e domiciliada Rua Antão Leme da Silva, 79, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Dias Cerqueira e de Andréia 
Rodrigues da Silva Cerqueira.

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA SANTOS, estado civil divorciado, profissão líder de 
tráfego, nascido em Itagiba, Estado da Bahia, Itagiba, BA no dia trinta e um de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (31/01/1985), residente e domiciliado Avenida Ja-
catirão da Serra, 999, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Bento dos Santos e de Maria da Gloria Pereira Santos. ANDRESSA PEREIRA 
GUIMARÃES, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em São Mi-
guel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/219.FLS.008-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (08/02/1987), 
residente e domiciliada Avenida Jacatirão da Serra, 999, casa 01, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Antonio da Cruz Guimarães e de Gildete 
Pereira Guimarães.

SERGIO HIROKI KAMIZAKI, estado civil divorciado, profissão gerente de produtos, 
nascido em Vera Cruz, neste Estado, Vera Cruz, SP no dia três de outubro de mil nove-
centos e cinquenta e cinco (03/10/1955), residente e domiciliado Rua Virgínia Augusta 
Miguel, 325, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Massahiro Kamizaki e 
de Satomi Matoyama Kamizaki. DANIELLY GABANELLI, estado civil divorciada, pro-
fissão assistente administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
dez de março de mil novecentos e oitenta e um (10/03/1981), residente e domiciliada 
Rua Virgínia Augusta Miguel, 325, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Walter Gabanelli e de Aurora Mesa Gabanelli.

PAULO INACIO PEREIRA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e cinquenta e seis 
(18/06/1956), residente e domiciliado Rua Santo Antônio de Itaberava, 32, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Boaventura Inacio Pereira e de Anair Botelho 
Pereira. MARINA APARECIDA SIMÕES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/030.FLS.144-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e cinquenta 
e oito (30/09/1958), residente e domiciliada Rua Santo Antônio de Itaberava, 32, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Jacinta Simões.

LEANDRO GERALDO DO AMARAL, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/265.FLS.151-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (09/11/1984), residente e 
domiciliado Rua Correia de Godói, 02, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Luiza Geralda do Amaral. PATRICIA SOA-
RES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida no 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/011.FLS.069-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de setembro de mil novecentos e setenta e sete (14/09/1977), residente e 
domiciliada Rua Correia de Godói, 02, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lidia Soares dos Santos.

WILLIANS TRINDADE PINTO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/054.FLS.119-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e sete (28/04/1987), resi-
dente e domiciliado Rua de Flor em Flor, 159, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Carlos Pinto e de Marlene Gomes 
Trindade Pinto. MONIQUE LUCIENE COSTA SANTOS, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de escritório, nascida neste Distrito (CN:LV.A/092.FLS.224 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(16/10/1986), residente e domiciliada Rua de Flor em Flor, 159, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geremias Costa Santos e 
de Cassia Aparecida de Souza.

DANILO PORTILHO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em Fer-
raz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/034.FLS.076 FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (10/01/1985), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1273, apartamento 
31-C, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Donizete Aparecido de Lima e de Fatima 
Aparecida Portilho de Lima. CLAUDINETE OLIVEIRA AMORIM, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Limoeiro de Anadia, Estado de Alagoas 
(CN:LV.A/021.FLS.106-LIMOEIRO DE ANADIA/AL), Limoeiro de Anadia, AL no dia vinte 
e dois de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (22/10/1975), residente e domici-
liada Rua Virgínia Ferni, 1273, apartamento 31-C, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José de Oliveira Amorim e de Maria da Piedade Amorim.

FRANKLIN DE OLIVEIRA MIRANDA, estado civil divorciado, profissão metalúrgico, 
nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e um (04/02/1991), residente e domiciliado Rua 
Paranatama, 48, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gonçalo Pereira de Miranda e de 
Roseli de Oliveira Sebastião. LUANA MACHADO PIRES, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/246.FLS.065 ITAQUERA/
SP), Santo André, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e noventa e seis 
(27/03/1996), residente e domiciliada Rua Paranatama, 48, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Carlos dos Santos Pires e de Ana Paula Machado.

ELIO ALVES, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido no Subdistrito Belen-
zinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e setenta 
e quatro (01/05/1974), residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 
159, bloco 01, apartamento 157, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Lourenço Alves e de Eliane Alves. EDIANE POLASTRELI, estado 
civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida em Iúna, Estado do Espírito Santo, Iúna, 
ES no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e setenta e um (25/02/1971), re-
sidente e domiciliada Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 159, bloco 01, apartamento 
157, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nazareno 
Polastreli e de Nilda Lizardo Polastreli.

CELSO RICARDO TEIXEIRA DE LIMA, estado civil divorciado, profissão empresário, 
nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e oiten-
ta e cinco (10/09/1985), residente e domiciliado Rua Ibipitanga, 140, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Gomes de Lima e de Nilza Aparecida Teixeira de Lima. FLÁ-
VIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA, estado civil divorciada, profissão autônoma, 
nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de julho de mil 
novecentos e noventa (08/07/1990), residente e domiciliada Rua Ibipitanga, 140, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Alves dos Santos e de Valdeneide Rodrigues de 
Oliveira dos Santos.

MARCOS SANTOS COLINS, estado civil solteiro, profissão servente, nascido em Vi-
tória do Mearim, Estado do Maranhão (CN:LV.A/069.FLS.245 VITÓRIA DO MEARIM/
MA), Vitória do Mearim, MA no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e sete 
(13/01/1997), residente e domiciliado Rua Jiparaná, 257, casa 03, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo Colins e de Maria Joana 
Viana Santos. MARIA NATHILA DOS ANJOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
lavradora, nascida em Vitória do Mearim, Estado do Maranhão (CN:LV.A/061.FLS.118-
VITÓRIA DO MEARIM/MA), Vitória do Mearim, MA no dia dezenove de junho de mil 
novecentos e noventa e quatro (19/06/1994), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 257, 
casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Nilson 
Pereira e de Maria Raimunda dos Anjos Pereira.

WESLEY PEREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e oito de 
março de mil novecentos e noventa e cinco (28/03/1995), residente e domiciliado Rua 
Guarandi, 145, Vila Santo Antônio, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, SP, filho de 
Gilvan Pereira Santos e de Nilza Pereira Andrade Santos. DANIELE DE CARVALHO 
SILVA, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e noventa (06/03/1990), residente e 
domiciliada Rua João Barreiros, 19, A, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Claudio Jose da Silva e de Fatima Francisca de Carvalho Silva. Cópia 
Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, 
neste Estado.

GUSTHAVO HENRIQUE MARTINS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão líder de 
produção, nascido neste Distrito (CN:LV.A/400.FLS.135 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de agosto de dois mil e um (14/08/2001), residente e domiciliado Rua 
Luz do Sol, 71, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Renato Luiz Pereira e de Adriana de Souza Martins. JUSSARA APARECIDA 
FRANCISCO SOBRAL, estado civil solteira, profissão recuperadora de crédito, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/417.FLS.031-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de agosto de dois mil e dois (27/08/2002), residente e domiciliada Avenida Córrego do 
Limoeiro, 168, Jardim Pedro José Nunes, neste Capital, São Paulo, SP, filha de João do 
Nascimento Sobral e de Janaina Dias Francisco.

EVERTON RICARDO BORGES, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/066.FLS.284-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de março de mil novecentos e oitenta e seis (10/03/1986), residente e do-
miciliado Rua Porto Xavier, 189, apartamento 64-B, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Vilefort Dias Borges e de Elizabete Soares de Souza Bor-
ges. LILIAN MARQUES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão pedagoga, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete (21/05/1987), residente e domiciliada Rua Acotipa, 232, 
casa 05, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Marques dos Santos e de 
Elizabeth de Menezes dos Santos.

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Altinho, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/028.FLS.061-ALTINHO/PE), Altinho, 
PE no dia vinte e dois de março de mil novecentos e sessenta e um (22/03/1961), resi-
dente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 675, casa B, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio de Oliveira e de Maria Donaria de 
Oliveira. LUCILENE FERREIRA SALGADO, estado civil divorciada, profissão autôno-
ma, nascida em Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Vitória da Conquista, BA no dia 
dezenove de setembro de mil novecentos e sessenta e oito (19/09/1968), residente e 
domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 675, B, Cidade Líder, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Marcionilio Ferreira Salgado e de Julia Maria Ferreira.

EDNILTON FREITAS DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão encarregado de 
produção, nascido em Itambé, Estado da Bahia, Itambé, BA no dia treze de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e um (13/01/1981), residente e domiciliado Rua Marinho 
Arcanjo dos Santos, 632, bloco 26, apartamento 217, Jardim Santa Terezinha, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Helenito João de Souza e de Miriam Freitas de 
Souza. ROSANA GOMES GALVÃO, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos 
e setenta e oito (02/11/1978), residente e domiciliada Rua dos Secadouros, 777, B, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo de Santana e 
de Jeronima Gomes de Santana.

ANDERSON CARNEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão especialista de forno 
I, nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/236.FLS.117-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
dois (06/02/1992), residente e domiciliado Rua Cecília Iter, 82, casa 02, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio da Silva e de Gizelia Carneiro de Oliveira 
Silva. PÂMELA QUEIROZ SANTOS, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/172.FLS.034-TABOÃO DA SERRA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e oito (11/05/1998), residente e 
domiciliada Rua Enedite Maria Jatobá, 82, Jardim Leme, Taboão da Serra, neste Esta-
do, Taboão da Serra, SP, filha de Juracy da Paixão Santos e de Gilnubia Lemos Queiroz 
Santos.

WESLLEY CARLOS SANTOS FAGUNDES, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido neste Distrito (CN:LV.A/287.FLS.028V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa e sete (26/07/1997), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, Travessa Brasil, 08, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Gomes Fagundes e de Antonia dos Santos. YASMIN PE-
REIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão cozinheira, nascida neste Dis-
trito, São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa (01/04/1990), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, Travessa Brasil, 08, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivan Pereira dos Santos e de Sandra Regina Almeida 
de Souza dos Santos.

RALF JOSÉ DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no Subdis-
trito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.109 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
três de março de mil novecentos e oitenta e oito (03/03/1988), residente e domiciliado 
Rua Amor de Índio, 102, apartamento 6, bloco 21, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Souza Belarmino e de Maria José 
Nascimento de Souza. MONIQUE LANDA DE BRITO, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/116.FLS.168-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (18/09/1989), residente e do-
miciliada Rua Amor de Índio, 102, apartamento 6, bloco 21, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Simões de Brito Neto e de 
Elaine D'Oliveira Landa de Brito.

PEDRO HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de caixa, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/513.FLS.055-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia dois de março de mil novecentos e noventa e nove 
(02/03/1999), residente e domiciliado Rua Rocha Pita, 64, Mooca, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Edemilson da Silva e de Renata Lucia Ferreira. ALICE CALIXTO 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/359.FLS.154-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro 
de mil novecentos e noventa e nove (23/11/1999), residente e domiciliada Rua Cinza 
das Horas, 217, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldo Calixto 
da Silva e de Ines Ribeiro Calixto da Silva.

JOSÉ LUIZ ARMINDO, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em Conselhei-
ro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, Conselheiro Lafaiete, MG no dia seis de agosto de 
mil novecentos e quarenta e seis (06/08/1946), residente e domiciliado Rua Jeribatuba, 
315, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Armindo e 
de Diná Geralda Armindo. ESTELINA MARIA RIBEIRO, estado civil viúva, profissão 
aposentada, nascida em Iapu, Estado de Minas Gerais, Iapu, MG no dia dezessete de 
outubro de mil novecentos e cinquenta e seis (17/10/1956), residente e domiciliada Rua 
dos Cravos, 101, Jardim Bela Vista, Porto Feliz, neste Estado, Porto Feliz, SP, filha de 
Maria Januária Ribeiro. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Natu-
rais de Porto Feliz, neste Estado.

SERGIO SANTOIA GORDO, estado civil divorciado, profissão técnico em eletrônica, 
nascido no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de 
fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito (14/02/1958), residente e domiciliado Rua 
Gaspar Barreto, 144, Vila Alpina, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio Santoia 
Gordo e de Jandira Fosaluza Santoia. ROSANE CONDE CARLOS ARAUJO NUNES, 
estado civil viúva, profissão professora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia dezenove de novembro de mil novecentos e sessenta (19/11/1960), residente e 
domiciliada Rua Luiz Ferreira de Abreu, 167, bloco 05, apartamento 34, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldir Carlos e de Beatriz 
Conde Carlos.

CHARLES NELSON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/037.FLS.175-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de abril de mil novecentos e setenta e nove (27/04/1979), residente e domi-
ciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 250, casa 03, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson José da Silva e de Neuza Pereira da Silva. 
ERICA MORENO SILVA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em For-
taleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/059.FLS.472-DISTRITO DE MESSEJANA - FOR-
TALEZA/CE), Fortaleza, CE no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(02/05/1984), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 250, 
casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Moreno Silva e 
de Maria Célia Camilo Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MARCELO KLEMCZYNSKI CAMARGO, de nacionalidade brasileira, 
profissão restaurador de autos antigos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (07/11/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Armando Camargo Filho e de Marisa Klemczynski Camargo. A pretendente: VANESSA 
PEREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/03/1982), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valter Pereira do Nascimento e de Alexandrina 
Luisa Barbaro.

O pretendente: HUDSON RAIELLY BARROS FREITAS, de nacionalidade brasileira, 
profissão piloto comercial, estado civil solteiro, nascido em Campina Grande - PB, no dia 
(12/05/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson de 
Oliveira Freitas e de Josinalva Barros Freitas. A pretendente: CRISTIANE APARECIDA 
CARUNCHO CARNAVAL, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (17/03/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge Aparecido Baptista Carnaval e de Iracema 
Caruncho Carnaval.

O pretendente: VALDECÍ DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, 
estado civil solteiro, nascido em Carira - SE, no dia (28/06/1972), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Assedino da Costa e de Maria Margarida 
de Jesus. A pretendente: RAQUEL RABÊLO EMILIANO, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil viúva, nascida em Barra - BA, no dia (30/05/1968), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edson Celso Rabêlo e de Delmira 
Teixeira Primo.

O pretendente: ADRIANO MOREIRA DE FREITAS FILHO, de nacionalidade brasi-
leira, profissão auxiliar fiscal, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(09/02/1997), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Adriano 
Moreira de Freitas e de Debora Soares da Silva de Freitas. A pretendente: LETÍCIA 
VARGAS SANCHEZ, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (14/05/2001), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Reinaldo Rivelino Gonçalves Sanchez e de Simone Vargas 
Martinez Sanchez.

O pretendente: LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar de enfermagem, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (10/12/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Hermenegildo da Silva Netto e de Israniza Conceição Oliveira. A pretendente: CECÍLIA 
MARIA MIRANDA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado civil 
solteira, nascida em Santo André - SP, no dia (13/11/1996), residente e domiciliada nes-
te Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luis Carlos Magno Neres da Silva e de Virginia 
Aparecida de Miranda.

O pretendente: LEONARDO MANOEL DA SILVA CARVALHO, de nacionalidade bra-
sileira, profissão engenheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (09/08/1994), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Edimar 
Marques de Carvalho e de Maria Amelia da Silva Carvalho. A pretendente: KAREN 
SUELLEN PARENTE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira civil, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/06/1995), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Idamasio Parente Aguiar e de Helenilda 
Gomes Parente Aguiar.

O pretendente: ADRIANO CUXINIER DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em Ariquemes - RO, no dia 
(16/01/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Borges de Carvalho e de Elza Aparecida Cuxinier de Carvalho. A pretenden-
te: NATALIA FÊU LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/03/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jairo Batista Lourenço e de 
Leia Fêu Lourenço.

O pretendente: JOSÉ CLÁUDIO FEITOSA DOS SANTOS JÚNIOR, de nacionalidade 
brasileira, profissão analista desuporte de software, estado civil solteiro, nascido em 
Coruripe - AL, no dia (19/07/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de José Cláudio Feitosa dos Santos e de Lenira Fernandes de Oliveira. A pre-
tendente: LEIDIANE DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
comercial, estado civil solteira, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia (15/01/1994), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Enoc Rocha Silva 
e de Leila de Oliveira Macedo Silva.

O pretendente: EMERSON TREVISAN, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/05/1971), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Daniel Trevisan e de Orchidia Espinoça 
Trevisan. A pretendente: SUELI DA SILVA DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão 
cabeleireira, estado civil solteira, nascida em Presidente Jânio Quadros - BA, no dia 
(17/12/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adezon 
de Jesus Dias e de Maria Pereira da Silva.

O pretendente: PEDRO ALVES PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em Mombaça - CE, no dia (07/02/ 
1961), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Hildo Pinheiro e de Eulália Alves Pinheiro. A pretendente: IVONÍ ALMEIDA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão doméstica, estado civil solteira, 
nascida em Conceição do Coité - BA, no dia (03/04/1977), residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Bispo dos Santos e de Flôra 
Gonçalves de Almeida.

O convivente: CARLOS RICARDO DE SOUZA BOVI, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão jornalista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/01/1970), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Armindo Bovi e de 
Angela Maris de Souza. A convivente: RENATA DIAS CASTILHO, de nacionalidade 
brasileira, profissão fotógrafa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(20/11/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arlindo 
Castilho e de Maria Neuza Dias Castilho. Es
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

9www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 19 de maio de 2021

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: JANICLECIO MARTINS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
operador de máquina, nascido em Senhor do Bonfim, BA, no dia (27/05/1984), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo João da Silva e de Janildes 
Martins da Silva. A pretendente: FRANCIELE DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, 
profissão doméstica, nascida em Salvador, BA, no dia (12/03/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Souza e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: DIEGO MARQUES FERRAZ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profissão agente operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ferraz do Nascimento Neto 
e de Vanaci Marques Nascimento. A pretendente: EMILLY SANTANA MORAIS LEITE, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(19/03/2003), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Flaviano da 
Silva Leite e de Luciana Santana Morais Leite.

O pretendente: ERIVAN ALVES PEREIRA, estado civil divorciado, profissão técnico da tele-
con, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Alves Pereira e de Francisca Alves Dantas. A pretendente: 
LÍGIA CRISTINA DOS REIS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (11/01/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Leonardo Brasilino dos Santos e de Vera Lucia dos Reis Cassado dos Santos.

O pretendente: WILSON SAMPAIO DE ANDRADE, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de suporte técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Alves de Andrade e de 
Risalva Sampaio Andrade. A pretendente: REGIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (26/12/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Pereira dos Santos e de Lucia Helena de Souza Valerio.

O pretendente: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão polidor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Aderbal Ferreira dos Santos e de Maria de Lourdes Ferreira dos Santos. A 
pretendente: TALITA SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Elias Estevam de Souza e de Rosirene Meneses dos Santos de Souza.

O pretendente: ANTONIO HERMOGENES COSTA, estado civil divorciado, profissão 
funcionário público municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1966), residen-
te e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Percinio de Souza Costa e de 
Conceição Cândido Costa. A pretendente: ANA ALICE DE LIMA PEREIRA DE JESUS, 
estado civil solteira, profissão funcionária pública municipal, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (01/10/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elson 
Bonifácio de Jesus e de Maria dos Anjos Lima Pereira de Jesus.

O pretendente: MICHEL SOUZA SANTOS, estado civil divorciado, profissão garçom, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Felipe Santos Neto e de Rosanea Cristina Souza Santos. A 
pretendente: PRISCILA DA SILVA VIANA, estado civil solteira, profissão fiscal de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luizio Gonçalves Viana e de Vera Lucia Pereira da Silva Viana.

O pretendente: VINICIUS MORAIS DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Juri da Silva Lima e de Auricelia Morais dos 
Santos. A pretendente: AMANDA VASQUES BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/03/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Batista da Silva e de Eliana Vasques da Silva.

O pretendente: MAURÍCIO SANTOS DE DEUS, estado civil solteiro, profissão operador 
de roçadeira, nascido em Estância, SE, no dia (03/04/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Adailton Santos de Deus e de Marizete Tiburcio 
Santos. A pretendente: VANESSA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Estância, SE, no dia (16/01/1998), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Francisco Bispo dos Santos e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: TIAGO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (22/10/1988), residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de 
Francisco Geraldo da Silva e de Maria do Carmo Silva. A pretendente: LUCAS DA SILVA 
ABREU SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo hospitalar, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (03/02/1996), residente e domiciliado na Vila Nova Curuçá, São 
Paulo, SP, filho de Luciano Ledesma dos Santos e de Islandia da Silva Abreu Santos.

O pretendente: JOSE OSVALDO CAMPOS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Jardinópolis, SP, no dia (01/04/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Osvaldo Rosa Campos e de Maria Aparecida Campos. A preten-
dente: MARIA AUXILIADORA LEITE LIMA, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, 
nascida em Senhor do Bonfim, BA, no dia (21/03/1965), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José de Souza Lima e de Izabel Leite Lima.

O pretendente: WELLINGTON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão feirante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/09/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Batista da Silva Filho e de Maria das Virgens Santos. A 
pretendente: KATE CRISTINA GARCIA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valter Severino Costa Junior e de Patricia Constantino Garcia.

O pretendente: ABNER DOS ANJOS MENDONÇA, estado civil solteiro, profissão analista 
de redes, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/12/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Natanael Mendonça e de Ester dos Anjos Mendonça. A 
pretendente: STEPHANY TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida em Osasco, SP, no dia (17/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Everaldo da Silva e de Roseli Teixeira Silva.

O pretendente: FERNANDO APARECIDO FERREIRA ANDRADE, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1977), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Andrade e de Creuza Carlos 
Ferreira. A pretendente: SANTINA SILVÉRIO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em Urai, PR, no dia (01/11/1969), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Waldemar Silvério da Silva e de Tereza Ferreira da Silva.

O pretendente: SAMUEL DIAS DA COSTA, estado civil solteiro, profissão operador de 
logística, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio da Costa e de Rosangela Dias da Silva Costa. 
A pretendente: KELLYTA RIBEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/2004), residente e domiciliada em Itaquaquece-
tuba, SP, filha de Jesuino Martins de Almeida Neto e de Rosângela Ribeiro de Almeida.

O pretendente: FERNANDO LOPES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco de Sousa Irmão e de Maria Aparecida Lopes de Sousa. A 
pretendente: BARBARA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribeiro de Oliveira e de Ivanilda Arlinda de Souza.

O pretendente: MICHAEL DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profissão fiscal 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Argemiro Lopes dos Santos e de Marizalda de Souza. 
A pretendente: ROSANGELA VIDAL DE NEGREIROS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de expedição, nascida em Recife, PE, no dia (07/02/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lucia Felix de Negreiros Almeida.

O pretendente: KLEBER DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteiro, profissão assistente 
e-commerce, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alberto Aparecido Gomes e de Maria de Lourdes 
Matos de Oliveira Gomes. A pretendente: THAINA DA SILVA BARBOSA LIMA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Reinaldo Alencar 
Lima e de Tatiane da Silva Barbosa.

O pretendente: WELTON PEREIRA DIAS, estado civil viúvo, profissão segurança, nascido 
em Almenara, MG, no dia (03/03/1952), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Jose Bispo Dias e de Joana Pereira de Jesus. A pretendente: MARLENE 
CONCEIÇÃO SANTOS VIEIRA, estado civil divorciada, profissão costureira, nascida em 
Ipirá, BA, no dia (12/04/1962), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Aurino Eusebio dos Santos e de Ildefonsa Maria da Conceição Santos.

O pretendente: JADSON MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
cozinheiro, nascido em Salvador, BA, no dia (18/05/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jocimar Santana dos Santos e de Rosineide Silva Moreira. 
A pretendente: ISABELLE FERREIRA DOS PRAZERES, estado civil solteira, profissão 
micro empreendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/03/2002), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Antonio dos Prazeres Filho e 
de Maria Martanubia dos Prazeres.

O pretendente: DENIS PAULO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/09/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Cicero Paulo da Silva e de Valdelice Santos da Silva. A pretendente: 
TALITA TAVARES DE BRITO, estado civil solteira, profissão empresária, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ingracio Gomes de Brito e de Marta Tavares de Brito.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1966), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Vivaldo Aguiar de Souza e de Olindania Rosa Gomes. A pretendente: 
MARIA EDVANIA SANTOS DE LELIS, estado civil solteira, profissão auxiliar de hotelaria, 
nascida em Bananeiras, PB, no dia (10/11/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Geraldo Camilo de Lelis e de Maria do Rosario Santos de Lelis.

O pretendente: WEDNEY ESTIVAM DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão limpador 
de vidros, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Alves de Oliveira e de Arlete Silva de Oliveira. 
A pretendente: GABRIELA DA CRUZ SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/10/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Moises da Silva e de Marcia Regina da Cruz.

O pretendente: WILLIAM LIMA GUILHERMETT, estado civil solteiro, profissão montador 
de móveis, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Guilhermett e de Ana Valeria Lima da Silva. A 
pretendente: ISABELLA VIANA ANDRÉ, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio José André e de Elenita Viana Amorim.

O pretendente: WELLINGTON XAVIER, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudio Xavier e de Geni Xavier. A pretendente: VIVIANE COR-
REIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(26/04/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Vicente 
da Silva e de Eliane Maria Correia da Silva.

O pretendente: JENIVALDO ALVES NOVAES, estado civil divorciado, profissão tece-
lão, nascido em Monte Alegre, BA, no dia (19/06/1951), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Augusto Martins Novaes e de Gloria Alves de Almeida. A 
pretendente: MARCIA CRISTINA ALVES LOPES, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/05/1963), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sylvio Alves Lopes e de Antonia Dravanetti Lopes.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: HELIO PEREIRA DE FARIA JUNIOR, profissão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Helio Pereira de Faria e de Vilma Raquel de Oliveira Faria. 
A pretendente: STEPHANI DANTAS DE MOURA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Geovaldo de Moura e de Maria da Conceição Dantas de Moura.

O pretendente: MARCOS PAULO BORGES DE CERQUEIRA, profissão: porteiro, estado 
civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Billi de Souza e de Virginia Iracema Borges. A 
pretendente: ISABELLE DE OLIVEIRA MORAES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/2003, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Alberto de Moraes Cunha e de Edileusa de Oliveira Ribeiro.

O pretendente: ERICSON CARDOSO DO NASCIMENTO RABANI, profissão: agente 
de atendimento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/03/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Rabani Junior 
e de Renata Cardoso do Nascimento. A pretendente: RAIANE MESSIAS FERREIRA 
DE SOUZA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-
nascimento: 30/01/2000, residente e domiciliada em Luziânia, GO, filha de Domingos 
Messias de Souza e de Raquel Ferreira de Souza.

O pretendente: MICHEL MARINHO DE MELO DIAS, profissão: monitor de turno, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1999, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Ivo Costa Dias e de Jucineide Marinho de Melo Dias. 
A pretendente: MARCELA APARECIDA FERNANDES, profissão: modelo, estado civil: 
solteira, naturalidade: Amparo, SP, data-nascimento: 18/12/2000, residente e domiciliada 
em Amparo, SP, filha de Paulo Sergio Ribeiro Fernandes e de Silvonete Alves dos Santos.

O pretendente: GILVAN PEREIRA CAMPOS FILHO, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 07/10/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Gilvan Pereira Campos e de Suely Soares Pereira. A 
pretendente: ANA MARINA FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1985, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José Luiz Ferreira e de Maria Conceição Arruda Ferreira.

O pretendente: ADRIANO TANAKA, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Yoshiyuki Tanaka e de Iolanda Franchi dos Santos. A pretendente: 
ANDRESSA PIRES GERCINO DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/11/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ednaldo Gercino da Silva e de Marta Pires Gercino da Silva.

O pretendente: ELMAR DA CRUZ MARQUES, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1978, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Diolino Vicente Marques e de Marina Benedita da Cruz Marques. 
A pretendente: DAIANE DE SÁ SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Aloisio Ambrosio dos Santos e de Marisa de Sá Santos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ARAUJO, profissão: eng. mecânico, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/08/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Antonio Bezerra Araujo e de Marlene 
Lucia Araujo. A pretendente: VALÉRIA SOARES MOREIRA, profissão: aux. adminis-
trativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 
02/02/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Soares Moreira 
e de Bonifacia Piedade Moreira.

O pretendente: IVANILDO SAMPAIO AMARAL, profissão: aux. de serviços gerais, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Olivença, AL, data-nascimento: 03/07/1965, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celestino Amaral de Oliveira e de Maria 
Sampaio Amaral. A pretendente: ANDREA FERNANDES DA SILVA, profissão: copeira 
hospitalar, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
14/06/1974, residente e domiciliada em Caieiras, SP, filha de Adauto Fernandes da Silva 
e de Maria Odete Alves da Silva.

O pretendente: WESLLEY DA SILVA DIAS, profissão: técnico de operações, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/11/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Elio Moreira Dias e de Marisete Josefa da Silva Dias. 
A pretendente: BRUNA DE BARROS OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Barbosa de Oliveira e de Maria Adelma de Barros.

O pretendente: MARCELLO VIANA DA SILVA, profissão: operador de máquinas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Viana da Silva e de Osmarina Porfirio da 
Silva. A pretendente: KEDMA SOUZA DE PAULA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 01/04/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Carlos Gomes de Paula e de Maria Gorete Souza de Paula.

O pretendente: ARICÉLIO FELIPE DE SOUZA, profissão: copeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Açu, RN, data-nascimento: 09/03/1978, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Inácio Felipe de Souza e de Antonia Felipe de Souza. A preten-
dente: EVANEIDE SOARES DA SILVA, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 30/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Francisco Soares da Silva e de Elita Nolasco da Silva.

O pretendente: ALLYSON DOS SANTOS, profissão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1992, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Antonio Carlos dos Santos e de Márcia Ferreira Lopes dos Santos. A pre-
tendente: JAQUELINE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, profissão: engenheira civil, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1992, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Gilmar do Nascimento Conceição e de Noemia Ferreira Santos.

O pretendente: ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: aux. de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1983, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Felipe de Oliveira e de Maria Lucia Santos de Oli-
veira. A pretendente: EVELYN IGNACIO FERREIRA, profissão: analista financeiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1991, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Antonio de Padua Ferreira e de Aparecida Ignacio Ferreira.

O pretendente: MARCOS DE FREITAS MARTINS, profissão: analista de sistemas, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1983, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joel de Lima Martins e de Telma Marques 
de Freitas Martins. A pretendente: DANIELA DOS SANTOS LIMA, profissão: técnica de 
enferamgem, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, 
SP, data-nascimento: 21/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Apolonio Carlos de Lima e de Patricia Nascimento dos Santos Lima.

O pretendente: LUCAS BENATTI NEVES, profissão: líder operacional, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 29/07/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Roberto Gomes Neves e de Rita de Cassia Hygino Benatti. A pre-
tendente: CAROLINE GOMES SALES DA SILVA, profissão: líder operacional, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Eraldo Gomes da Silva e de Maria da Cruz Sales de Oliveira.

O pretendente: KEVIN ALMEIDA BARBOSA, profissão: aj.geral, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/2001, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Reginaldo Aparecido Silva Barbosa e de Silvana Oliveira Almeida Barbo-
sa. A pretendente: RAUANE MARIA DA SILVA LUZ, profissão: aux.escritório, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/03/2003, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Robervanio da Silva Luz e de Fernanda Cristina da Silva.

O pretendente: MAICON SILVA DE MOURA, profissão: encarregado de manutenção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 06/06/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Mendes de Moura e de Francisca Morais 
da Silva Mendes de Moura. A pretendente: CARLA JESUS DA SILVA, profissão: prendas do-
mésticas, estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 17/01/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Souza da Silva e de Ana Rita de Jesus.

O pretendente: OSMAR DA SILVA LEÃO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Paramirim, BA, data-nascimento: 24/08/1958, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de João Belarmino Leão e de Maria Guedes da Silva Leão. A pre-
tendente: CREIDE MARIA DA ROCHA, profissão: doméstica, estado civil: solteira, na-
turalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 20/09/1976, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Joaquim Vicente da Rocha e de Marcolina Maria de Jesus.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES DE SOUZA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1979, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Rodrigues de Souza e de Ana Maria 
de Souza. A pretendente: KÁTIA CILENE CUNHA, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1979, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Dorby Aparecido Cunha e de Elisabete da Silva.

O pretendente: ALEF WENDELL PEREIRA DE SOUZA, profissão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Juscelino Pereira de Souza e de Maria Aparecida de Souza Araujo. 
A pretendente: DAIANE SILVA VIEIRA GONÇALVES, profissão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Francisco Vieira Gonçalves e de Maria Antonia Mendes da Silva.

O pretendente: AILTON BARRENCE DOS PASSOS, profissão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 24/12/1975, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Abidias Ferreira Barrence e de Amelia Ferreira dos Passos. 
A pretendente: LUCIANA FERREIRA DE AMURIM, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Luiz Ferreira de Amurim e de Maria Lucimar da Silva Amurim.

O pretendente: THIAGO VIDAL DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão soldado do 
exército, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton Vidal de Souza e de Silvana Souza da Silva. A 
pretendente: JULIA ARAUJO MELO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Suzano, SP, no dia (24/01/2003), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Samuel Paz de Melo e de Joelma da Silva Araujo.

O pretendente: FABIO LUCIANO NOVATO, estado civil solteiro, profissão especialista em 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/09/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Mauri Antunes Novato e de Mercedes Luciano Novato. 
A pretendente: IVANETE DE SOUZA REIS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1974), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marciano Gonçalves dos Reis e de Maria de Lourdes 
Souza dos Reis.

O pretendente: LEANDRO SOUZA SANTOS, estado civil divorciado, profissão eletricista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/04/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Neuza Souza Santos. A pretendente: MARIA LUCIA DE JESUS, estado 
civil divorciada, profissão entrevistadora, nascida em Jucuruçu, BA, no dia (22/04/1978), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Vieira dos Santos e 
de Geni Miranda de Jesus.

O pretendente: SANDRO GABRIEL, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (24/09/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Derso Gabriel e de Laura Antonia Gabriel. A pretendente: TALITHA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão gerente comercial, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (23/01/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marli 
André da Silva.

O pretendente: SANDRO BEZERRA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (09/05/1972), residente e domiciliado na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filho de Salvino Severiano Bezerra e de Hilda Maria Bezerra. A pretendente: 
ROSE ANTONIA BARDI, estado civil divorciada, profissão orientadora sócio educativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/11/1968), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Vitor Bardi e de Sebastiana de Souza Bardi.

O pretendente: KEVIN GABRIEL DE SOUZA BRAZAO, estado civil solteiro, profissão 
logística, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Irone Brazao e de Kelly de Souza Barbosa. A pretendente: 
LUANA MARTINS PEREIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Pereira Filho e de Rosemeire Martins Pereira.

O pretendente: VINICIUS TERTULINO FELICIANO DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão revisor, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/2000), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Ascendino Feliciano da Silva e de Rosangela 
Tertulina da Silva. A pretendente: NATHALIE CRISTINE DE JESUS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de logística, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/01/2001), 
residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Toni Gregorio dos Santos 
e de Ana Lucia Faustina de Jesus Santos.

O pretendente: PAULO HEITOR PEREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profissão assistente de tampografia, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1992), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Lealdo Alves do 
Nascimento e de Eliana Alves Pereira. A pretendente: MARCELA DA SILVA PEIXOUTO, 
estado civil solteira, profissão operador de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (12/06/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dilceu 
Alves Peixouto e de Mirian Ferreira da Silva.

O pretendente: ARIOVALDO LUIS DE FREITAS, estado civil divorciado, profissão segu-
rança, nascido em Bragança Paulista, SP, no dia (19/11/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Arnaldo de Freitas e de Benedita Aparecida de 
Freitas. A pretendente: PAULA FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/06/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Ferreira da Silva e de Maria Aparecida Cardoso.

O pretendente: LUCAS SANTOS MATOS, estado civil solteiro, profissão técnico de agri-
cultura, nascido em Jeremoabo, BA, no dia (10/01/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Pedro de Jesus Matos e de Cileide Santos Matos. 
A pretendente: SANDRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão açougueira, 
nascida em Pedras de Maria da Cruz, MG, no dia (18/12/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Luiz Oliveira e de Maria de Jesus Melo.

O pretendente: OTAVIO DOMINGOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão en-
tregador, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Deusdedite Machado de Oliveira e de Maria Aparecida 
Domingos. A pretendente: TAUANE CAJAIBA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos dos Santos e de Jaqueline Cajaiba 
dos Santos.

O pretendente: FELIPE DE LIMA SILVA, estado civil divorciado, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Tadeu de Jesus Silva e de Vanda Mazuchi de Lima Silva. A pre-
tendente: JOICE CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (30/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Erisvaldo Alves da Silva e de Valquiria Aparecida de Jesus Conceição.

O pretendente: DOUGLAS VIEIRA VICENTE, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rogerio Cesar Vicente e de Marcilene Froes Vieira Vicente. A 
pretendente: AMANDA RIBEIRO DA COSTA, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Campina Grande do Sul, PR, no dia (06/11/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adiel Bueno da Costa e de Sirlande Ribeiro de 
Souza da Costa.

O pretendente: ALTAIR SOLER DA SILVA, profissão: gerente de logística, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1971, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de João Jose Siqueira da Silva e de Maria Aparecida Soler 
da Silva. A pretendente: FLAVIA MARIA BUCCINI, profissão: gestora financeira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Norival Buccini e de Diomar Aparecida Buccini.

O pretendente: ALESSANDRO VIEIRA DE MAGALHÃES, profissão: montador au-
tomotivo, estado civil: divorciado, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 
21/06/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Hélio de Magalhães 
e de Estelita Maria da Conceição. A pretendente: JEANE MARÍLIA DE LIMA, profis-
são: estecista, estado civil: divorciada, naturalidade: Custódia, PE, data-nascimento: 
13/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Guier de Lima 
e de Marta Maria de Lima.

O pretendente: ISLANDO MOTA SANTOS, profissão: op. de máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 30/03/1998, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Djailton Bispo Santos e de Rose Kelli Gomes Mota. A 
pretendente: ELISA FERREIRA DE FARIAS, profissão: aux. de expedição, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1993, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Jose Custodio de Farias e de Maria Jose Ferreira dos 
Santos Custodio de Farias.

O pretendente: WESLEY ALVES ALMEIDA, profissão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Almeida Santos e de Celidalva Alves Almeida. A pretenden-
te: KARINA ROBERTA PEREIRA, profissão: balconista, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Persio Rabello Pereira e de Enedina Angelo Pereira.

O pretendente: THIAGO DA SILVA NOGUEIRA DOS SANTOS, profissão: estudan-
te, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 24/07/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wladimir Nogueira dos Santos e 
de Leticia Santos da Silva. A pretendente: FERNANDA ARAUJO DA SILVA, profis-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/04/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Américo Soares da Silva 
e de Severina de Araujo Silva.

O pretendente: ANTONIO JACINTHO, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Fernando Prestes, SP, data-nascimento: 29/11/1939, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Jacintho e de Luzia Rosa Jacintho. A pretendente: 
LUCIANA APARECIDA MARTINS DA CRUZ, profissão: fisioterapeuta, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1971, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Anastacia Martins da Cruz.

O pretendente: FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: gerente de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Antonio de Oliveira e de Josefa Alaíde Fer-
reira de Oliveira. A pretendente: THAIS SILVA RIOS, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Marco, CE, data-nascimento: 23/04/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Sebastião Silva Neto e de Maria Júlia da Silva.

O pretendente: SERGIO DOS SANTOS, profissão: mecânico de ônibus, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1968, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Augusto dos Santos Filho e de Izaltina Aparecida San-
tos. A pretendente: MARIA JOSÉ DOS SANTOS, profissão: agente comunitária de saú-
de, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1970, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Irinéia Santos.

O pretendente: ALDENI BORGES DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: 2° Ofício de Socorro do Piauí, PI, data-nascimento: 27/03/1975, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Borges dos Santos e de Nicia Viana 
da Silva. A pretendente: IVAELMA SOARES DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Bom Jesus, PI, data-nascimento: 22/10/1980, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Vilson Alves da Silva e de Domingas Soares da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS JUNIOR, profissão: pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jaguaquara, BA, data-nascimento: 11/03/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Neves dos Santos e de Edileuza 
Pereira Santos. A pretendente: JOSEANE DE SALES, profissão: comerciante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1992, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Esidio de Sales e de Maria Aparecida de Sales.

O pretendente: RAFAEL SOUSA DA SILVA, profissão: técnico de instalação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arlindo Dino da Silva e de Natalice Josefa de 
Sousa. A pretendente: CARLA FARIAS PEREIRA SILVA, profissão: analista de depar-
tamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Pereira 
da Silva e de Valcineia Souza de Farias Pereira da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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