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Uma boa liderança corporativa é fundamental para a tomada de 
decisões estratégicas e ajuda a equipe a conseguir impulsionar os resul-
tados da organização. Quando há intenção da empresa em desenvolver 
e aperfeiçoar as pessoas que são consideradas talentos promissores à 
liderança, ou seja, que possuem alto potencial para performar bem no 
cargo de gestor ou líder de equipe, algumas ações devem ser colocadas 
em prática.Com isso, a Niduu, um aplicativo que usa os elementos de 
games para desenvolver colaboradores com treinamentos de uma forma 
fácil e rápida no celular, lista cinco etapas fundamentais para o desen-
volvimento de talentos para a liderança corporativa.  

etapas para desenvolver talentos para a liderança 
corporativa

Não é novidade que a pandemia mudou alguns paradigmas em 
nossa sociedade, inclusive intensificando alguns males já existentes. 
As tentativas de fraude digital, por exemplo, aumentaram seguindo o 
movimento de crescimento do comércio eletrônico e da nossa presença 
nas redes. Da mesma forma que outras pessoas tentam roubar sua 
identidade para cometer fraudes, outras empresas tentam roubar a 
marca da sua empresa para capturar seus clientes.  

dicas para você proteger sua identidade e a marca 
da sua empresa

Com o avanço acelerado da tecnologia nos últimos anos, o mundo 
dos negócios passou a explorar cada vez mais o marketing digital como 
estratégia de divulgação de vendas online de produtos ou serviços, com o 
intuito de alavancar no mercado, segundo um levantamento realizado pela 
Harvard Business Review. De acordo com os dados, no ranking mundial 
o Brasil é o 35º país mais favorável para fazer negócios digitais.  

cinco dicas de marketing digital para aumentar  
sua renda

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

negócios em pauta

produções arquitetônicas de destaque 
O Instituto Tomie Ohtake e a AkzoNobel continuam a mapear 

a produção arquitetônica contemporânea, ao destacarem, pelo 
oitavo ano consecutivo, projetos significativos construídos no 
panorama atual brasileiro. A relação urbana e o comprometimento 
com o sítio de implantação e a sustentabilidade, bem como a in-
ventividade projetual e construtiva são os critérios fundamentais 
que norteiam o 8º Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Ohtake 
AkzoNobel. Inscrições devem ser feitas até 10 de agosto em: 
(http://premioarquitetura.institutotomieohtake.org.br/), no qual 
há informações completas sobre a premiação. Podem se inscrever 
arquitetos brasileiros ou estrangeiros que vivam no Brasil há pelo 
menos dois anos e que apresentem projetos construídos durante 
os últimos dez anos.   leia a coluna completa na página 3
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ABpip lança série de webinars  
sobre inovação

@A Associação Brasileira dos Produtores Independentes 
de Petróleo e Gás (ABPIP) lança o “ABPIP Inova”, uma 

série de webinars com o objetivo de apresentar tecnologias e 
inovações focadas na melhoria de performance nas atividades 
de exploração e produção de petróleo e gás natural. Os semi-
nários serão realizados mensalmente, até o final deste ano. 
O primeiro webinar será nesta quarta-feira, dia 30 de junho, 
às 16h, com Welyson Oliveira, da Schlumberger, que vai falar 
sobre a “Otimização da Produção de O&G Através da Trans-
formação Digital”. O evento será transmitido pela plataforma 
Teams. O evento é aberto e, para participar, os interessados 
devem preencher o formulário disponível no link: https://lnkd.
in/dVQQWCG.    leia a coluna completa na página 2

AI/ABPIP

desenvolvimento de soFtwAre

de acordo com a Fico, empresa 
mundial de software de decisão 
e análise preditiva, 65% dos 
brasileiros preferem abrir uma 
conta bancária online. 

desse total, 43% preferem utilizar 
aplicativos. Para o fundador e CEO 

da Mobile2you, Caio Bretones, essa nova 
perspectiva pode ter sido intensificada 
pela pandemia, mas veio para ficar. 

O executivo à frente da empresa de tec-
nologia que criou mais de 50 aplicativos 
sob medida focados em bancos digitais 
nos últimos três anos aponta as cinco 
principais tendências para o segmento 
em 2021. "Por acompanharmos de perto 
o universo de soluções de tecnologia para 
o mercado financeiro, temos uma visão 
mais objetiva de funcionalidades que 
estão em crescente no mercado e que, 
combinadas, podem ser diferenciais para 
os bancos digitais neste ano", afirma. 

Para ele, corporações que criaram 
unidades internas de negócios finan-
ceiros nos últimos anos conseguiram se 
movimentar com pioneirismo. A questão, 
agora, é como manter o engajamento e 
relevância para os usuários dessas plata-
formas, dando continuidade às receitas 
provenientes das ofertas de produtos 
financeiros. Veja as tendências:

1. Microcrédito - o microcrédito 
pessoal sem garantia e microcrédito para 
capital de giro para pequenas e médias 
empresas são realidades entre diversos 
players que saíram na frente com essa 
categoria de proposta. Tornou-se algo 
mais simples de ofertar e sem tanta buro-
cracia, sendo possível identificar limites 
pré-aprovados nas próprias plataformas 
que oferecem o serviço, e definir a forma 
de retorno dos créditos adquiridos. 

2. Microsseguro - linha de serviço 

As cinco tendências para os 
bancos digitais no ano que vem
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complementar para maior monetização 
da base de clientes por meio da oferta 
de microsseguro pessoal com planos 
acessíveis. As plataformas que oferecem 
microsseguro ao usuário final contam 
com boas margens, como seguros de 
vida e viagem. 

São muito comuns de encontrar mi-
crosseguros pessoais com apólice válida 
por 30 dias, que mediante a compra do 
seguro o cliente recebe também um 
título de capitalização para sorteios, o 
que massifica o produto de seguro. 

3. HaaS - Health as a Service - mó-
dulo de saúde que compõe a jornada 
do usuário presente em super-apps do 
mercado. O serviço conta com rede 
credenciada de médicos, laboratórios 
e clínicas, podendo ser oferecido como 
assinatura mensal, gerando ainda mais 
valor para o usuário. 

4. Loyalty - para maior lealdade do 
usuário final ao banco digital, outro pon-
to de grande relevância é saber promover 
o plano ou incentivo de fidelidade. 

Existem diversas maneiras de cumprir 
uma jornada minimamente interessante 

e que converta o usuário. 

As formas para cumprir esse incentivo 
ao usuário passam por cashbacks com 
regras diferenciadas, programas de 
marketing de recomendação conver-
tendo pontos em produtos, vantagens 
via marketplace de estabelecimentos 
comerciais, que eventualmente podem 
explorar o plano mensal de contratação, 
gerando ainda novas linhas de receitas 
para o idealizador da plataforma. 

5. Conta Escrow - para contas di-
gitais focadas também no universo das 
necessidades de Pessoas Jurídicas, a 
conta Escrow funciona como uma conta 
caução, permitindo que negócios sejam 
fechados com a garantia dos valores 
envolvidos estarem assegurados em um 
banco terceiro. 

Com todas as cláusulas do acordo 
comercial cumpridas, os valores são 
liberados para o vendedor da operação. 
Para os bancos digitais, essa oferta é um 
micro-serviço financeiro com margens 
bem interessantes para a realização de 
negócios entre partes com menor ris-
co. - Fonte: (www.mobile2you.com.br).

reajuste do aluguel 
Os contratos de locação em anda-

mento, com aniversário em julho e 
correção pelo IGP-M, medido pela FGV, 
poderão ser reajustados em 35,75%. 
Com ligeira alta de 0,60% no mês de 
junho, fecha-se o comportamento 
dos preços no período de 12 meses 
compreendido entre julho de 2020 e 
junho de 2021. O IGP-M ainda é um 
dos principais indicadores utilizado 
para reajuste do contrato de locação 
em vigor, por ser divulgado dentro do 
mês de referência (Secovi-SP).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-nova-desvantagem-competitiva-comum-as-empresas-da-economia-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/fiscalizacao-digital-de-tributos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-de-marketing-digital-para-aumentar-sua-renda/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-etapas-para-desenvolver-talentos-para-a-lideranca-corporativa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-para-voce-proteger-sua-identidade-e-a-marca-da-sua-empresa/
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News@TI
36 vagas abertas para área de Tecnologia

@Com seu DNA inovador, a Alelo, bandeira especializada em benefí-
cios, incentivos e gestão de despesas corporativas, investe cada vez 

mais em tecnologias para acompanhar as rápidas mudanças do mercado, 
aprimorar sua oferta de produtos e serviços e se tornar cada vez mais 
próxima dos seus clientes e consumidores. Pensando nisso, e impul-
sionados pelo processo de transformação digital vivido pela empresa, a 
Alelo tem mais de 36 vagas de emprego abertas com home office para 
a área de tecnologia. Por conta da possibilidade de trabalhar de forma 
100% remota e com processo seletivo totalmente online, profissionais 
de qualquer região do país podem se candidatar. As oportunidades são 
para cargos de analista, cientista de dados, desenvolvedor, engenheiro, 
especialista, dentre outros (https://jobs.kenoby.com/alelo). 

São Paulo, quarta-feira, 30 de junho de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

OpiniãO
A volta da Aliança 

Transatlântica
A vitória de Joe Biden 
não foi apenas uma 
mudança na política 
interna dos Estados 
Unidos. Ela gerou 
um efeito muito 
profundo na política 
internacional. 

Nos últimos dias, o 
presidente america-
no se reuniu com os 

membros da OTAN, com os 
líderes da União Europeia 
e, em especial, com o pre-
sidente da Rússia, Vladmir 
Putin. A lista de debates 
e interesses foi extensa, 
passando por reformas do 
sistema internacional, da 
defesa, da pandemia e de 
outros assuntos de interesse 
global. Contudo, existiu um 
plano de fundo fundamen-
tal, a volta dos Estados 
Unidos como nação líder 
do Ocidente e a volta do 
multilateralismo no cenário 
internacional.

Biden mostrou que os 
americanos desejam cooperar 
com os europeus para a reor-
ganização do planeta no pós-
-pandemia e principalmente 
auxiliar para a reconstrução 
da economia mundial, com 
vistas em uma transição para 
uma economia verde. Ao 
mesmo tempo, afirmou que 
os americanos não irão ficar 
apenas cobrando os membros 
da OTAN por mais gastos, mas 
sim que deverão confirmar 
um aumento da presença 
americana nas fronteiras da 
Europa, bem como aumentar 
a venda de armamentos para 
seus aliados.

Diferentemente da gestão 
de Donald Trump, Joe Biden 
tratou com o presidente 
Russo de maneira mais firme 
e assertiva, principalmente 
na questão sobre os assassi-
natos ocorridos na Europa, 
e ainda sobre o terrorismo 
virtual e a interferência nas 
eleições do ocidente, o que 
reabriu os canais de conver-
sa sobre acordos nucleares 
e a diminuição da produção 
de ogivas atômicas. 

Com a volta dos embaixa-
dores aos seus respectivos 
postos, observa-se que as 
relações entre os Estados 
Unidos e a Rússia tiveram 
a pressão diminuída e que 
o equilíbrio mundial passa 
necessariamente por um ali-
nhamento desses interesses 
em algum arranjo que seja 
minimamente proveitoso 
para duas das principais 
potências militares globais, 
e isso passa por recolocar 
novamente os russos na 
mesa de decisões do G7 e 
dos problemas mundiais. 

A primeira visita inter-
nacional de Joe Biden à 

Europa representou, de 
fato, muitos ganhos para 
o presidente americano, e 
ao mesmo tempo fez com 
que os líderes europeus 
retomassem a confiança 
nos Estados Unidos, mas 
também os colocou em uma 
posição de alerta, pois nun-
ca se sabe quando um novo 
Donald Trump pode emergir 
do outro lado do Atlântico. 

Por conta disso, não devere-
mos assistir a um alinhamento 
total europeu aos interesses 
americanos, mas sim a um 
alinhamento programático 
no qual a União Europeia 
deve procurar seus próprios 
interesses de maneira mais 
independente e depender me-
nos dos americanos, apesar 
de não desprezar sua aliança 
e seus benefícios. 

Vladmir Putin obteve al-
gumas vitórias nessa visita e 
talvez seja capaz de voltar ao 
cenário internacional como 
um ‘player’ capaz de impor 
sua vontade pela diplomacia 
e não pela força de seus tan-
ques, o que poupará a Rússia 
de novas sanções, devendo 
melhorar não apenas a sua 
popularidade, mas também 
a economia nacional. 

Por outro lado, Putin não 
encontrou em Biden um 
presidente com mente aberta 
para aceitar sua maneira 
autoritária de governar e 
deve bater de frente com o 
americano sempre que tentar 
‘atropelar’ direitos individu-
ais, sistemas democráticos ou 
acordos internacionais. 

Ao mesmo tempo, e pa-
ralelo a tudo isso, Beijing 
acompanhou de perto a vi-
sita europeia de Biden, pois 
sabe que em breve ocorrerá 
a visita do presidente ame-
ricano à Ásia e que deverá 
ocorrer uma ratificação 
americana junto aos alia-
dos de Tóquio e Seoul. A 
visita a Pequim deverá ser 
uma repetição do encontro 
com o presidente Russo, o 
que certamente elevará as 
tensões na região. 

Joe Biden, além de focar 
o pragmatismo diplomático 
e econômico com seus alia-
dos, apresenta à plataforma 
internacional um importante 
aspecto que estava perdido 
nos últimos quatro anos, a 
defesa incondicional da de-
mocracia liberal, dos direitos 
individuais e da liberdade 
das nações livres contra o 
crescente autoritarismo de 
nações como a Rússia, a 
China, o Belarus e outras que 
infelizmente ganharam força 
e influência na última década. 

(*) - É economista e empresário, 
Doutorando em Relações 

Internacionais na Universidade de 
Lisboa, membro da Chatham House 
– The Royal Institute of International 
Affairs e da Associação Portuguesa 

de Ciência Política.

Igor Macedo de Lucena (*)

Previsões para o mercado  
de data center

O mercado de Data Center tem ganhado destaque e segue em ascensão.

Jaime Reyes (*)

De acordo com recente pesquisa 
do Gartner, os gastos mundiais 
com infraestrutura de Data 

Center devem chegar a 200 bilhões de 
dólares ainda em 2021, o que represen-
ta um aumento de 6% em relação ao 
número esperado para este ano. Esse 
crescimento é impulsionado especial-
mente por dois fatores: IoT e Cloud.

Os dispositivos IoT – Internet das 
Coisas – geralmente geram uma grande 
quantidade de dados, os quais precisam 
ser gerenciados e analisados em tempo 
real. Sendo assim, o aumento exponen-
cial da IoT contribui com a ampliação 
da demanda de serviços não apenas em 
grandes Centros de Dados (privados e 
de colocação), mas também em médios, 
pequenos e micro Data Centers, que 
devem estar preparados para atender 
à demanda local.

Além disso, diferentemente de outros 
setores, o mercado de Data Center não 
foi afetado pela pandemia da Covid-19, 
visto que a procura por serviços ba-
seados na nuvem aumentou de forma 
significativa durante esse período. 
Empresas de diferentes ramos de 
atividades, como indústria, educação, 
saúde, financeiro, varejo, entre outros, 
migraram para a nuvem e, ainda hoje, a 
demanda por serviços em cloud segue 
em alta. Consequentemente, o mercado 
de Data Center passa a ser mais cobrado 
quanto à excelência e a disponibilidade 
de serviços 24x7.

A importância do mercado de Data 
Center no Brasil

Segundo um estudo desenvolvido 
pela IDC Brasil, mais de 80% das 

seus clientes, ocasionando prejuízos 
milionários. Um Data Center sem manu-
tenção adequada converte-se em uma 
infraestrutura de baixa confiabilidade 
e desempenho, e consequentemente, 
não rentável.

Um Data Center não pode deixar 
de operar ou oferecer serviços nem 
por um minuto, e certamente este é 
um dos maiores desafios no momento 
de realizar a manutenção. Porém, a 
manutenção em operações contínu-
as não deve ser um impeditivo para 
que ela seja realizada, uma vez que 
já está comprovado que um Data 
Center com manutenção preventiva 
ao invés de corretiva, torna-se muito 
mais lucrativo e confiável. Os bene-
fícios da manutenção adequada das 
estruturas de Data Center podem 
ser resumidos em poucas palavras: 
confiabilidade no desempenho e, por-
tanto, rentabilidade (ROI – retorno 
sobre o investimento).

O ano de 2021 reflete apenas o iní-
cio de um crescimento exponencial 
do mercado de Data Center que está 
por vir. Com as manutenções preven-
tivas, novas tecnologias do mercado 
e ferramentas adequadas para man-
ter a eficiência operacional, os Data 
Centers ainda têm um longo caminho 
pela frente. E para as empresas que 
desejam investir na melhoria dos seus 
Data Centers, a premissa básica é 
simples: garantir o desempenho e a 
confiabilidade dos serviços. O que vem 
depois é lucro.

(*) É Gerente de Vendas para a América Latina da 
Fluke Networks, líder mundial no fornecimento de 

soluções de teste e certificação de cabeamento 
estruturado.

empresas entrevistadas dependem 
de capacidades de infraestrutura de 
TI tradicional. Ou seja, ainda existem 
empresas que dependem de um Data 
Center próprio ou terceirizado. Cada 
organização deve avaliar as variáveis do 
mercado e a sua própria necessidade 
para realizar uma tomada de decisão 
assertiva, sendo que podem ser utili-
zados os serviços de nuvem privada, 
pública ou híbrida. Atualmente, a 
nuvem híbrida tem sido a mais de-
mandada, justamente por combinar a 
infraestrutura de TI local com serviços 
na nuvem pública ou privada.

Embora não sejam visíveis fisicamen-
te, os Data Centers podem ser conside-
rados hoje em dia, o core business das 
empresas. A tecnologia é e será o meio 
pelo qual as corporações poderão supe-
rar a crise atual e permitir o crescimento 
futuro. Para que essa tecnologia seja um 
recurso positivo para as companhias, o 
processamento da informação (proces-
samento de dados) torna-se crucial e de 
máxima prioridade para as empresas.

Dessa maneira, pode-se dizer que 
atualmente todas as empresas depen-
dem de um Data Center, em menor ou 
maior escala, para poder fornecer desde 
os serviços simples para aplicações 
comuns até os mais complexos. Porém, 
de nada adianta ter um Data Center 
se ele não passar pelas manutenções 
necessárias e periódicas.

Manutenção x Rentabilidade
É imprescindível que os Data Centers 

de uma empresa tenham manutenções 
frequentes, caso contrário, tornam-se 
impossibilitados de oferecer suporte a 

Freepik

Desde o seu surgimento, o dinheiro 
esteve atrelado a questões de segurança. 
Com a invenção da moeda, veio o comércio 
e, para lidar com a necessidade de manter 
o valioso metal longe dos criminosos e, 
em local seguro, surgiram os bancos, que 
ofereciam ainda a comodidade de guardar 
valores em determinado lugar e retirar o 
necessário em outro. De lá para cá, muita 
coisa mudou: as instituições financeiras 
tornaram-se gigantes e espalharam-se 
pelo mundo, os cartões substituíram as 
cédulas e, hoje, as transações eletrônicas 
tornaram-se a bola da vez. 

Em meio a uma onda de inovações que 
têm transformado as transações finan-
ceiras, Armando Santos, Especialista em 
pagamentos da Kryptus, multinacional 
brasileira especializada em segurança 
cibernética, listou cinco meios de pa-
gamentos que são tendência e quais as 
soluções mais indicadas para apoiá-los 
na proteção contra ameaças cibernéticas. 

Criptomoeda: é uma moeda digital 
ou virtual protegida por criptografia, 
que torna quase impossível falsificar 
ou gastar o dobro do valor realmente 
existente. “Isso porque usam blockchain 
como se cada ‘nota’ dessa moeda tivesse 
um registro em um livro compartilhado 
com várias pessoas, revelando de onde ela 
veio e para onde ela vai”, detalha Santos. 

“Quem guarda e protege as criptomoedas 
são as chamadas custodiantes, que fazem 
isso por meio de soluções de criptografia. 
Inclusive no Brasil.” 

PIX: é o sistema de pagamento ins-
tantâneo criado pelo Banco Central e 
que permite a transferência de valores 
instantaneamente por meio de uma chave 
que o cliente cadastra em sua instituição 
financeira. “Para garantir a segurança das 
chaves que assinam as transações de PIX 
é recomendável usar um hardware de 
segurança - Hardware Security Module 
-, que, além de permitir assinar dezenas 
de milhares de transações por segundo, 
oferece a segurança robusta de um equi-
pamento com certificação internacional 
FIPS”, destaca o especialista. 

Open Banking: é um conjunto de regras 
e tecnologias que vai permitir o comparti-
lhamento de dados e serviços de clientes 
entre instituições financeiras por meio da 
integração de seus respectivos sistemas. 
“Nesse cenário, um ponto importante a se 
considerar é a arquitetura de segurança 
das aplicações nativas, pois qualquer 
vazamento de dados pode comprometer 
todo um ecossistema”, alerta o executivo. 

Novo Sistema de Pagamentos Brasi-
leitro: o SPB também evoluiu, com mais 
segurança nas transferências. Agora, em 

uma TED, o cliente só poderá transferir 
se tiver recursos para tal, garantindo o 
recebimento. As chaves de segurança 
que assinam essas transações nos ban-
cos vão aumentar de tamanho, o que 
vai exigir equipamentos de hardware 
security module mais robustos e de 
próxima geração, com maior capacidade 
de processamento.

Whatsapp para pagamentos: per-
mite receber e realizar pagamentos por 
meio do aplicativo de mensagens mais 
famoso do mundo. Uma solução que 
funciona como um cartão pré-pago, com 
os mesmos requisitos de segurança das 
bandeiras de cartões. Pode ser conside-
rado um concorrente ao PIX, porém com 
muitas diferenças em sua operação em si.

“Desde a criação do dinheiro buscamos 
formas de protegê-lo: seja criando um 
mapa enigmático do tesouro, contratan-
do escoltas para as carroças cheias de 
moedas de ouro, criando fortificações 
com seguranças armados ou até mesmo 
contando com soluções tecnológicas 
como um Hardware Security Module 
para cifrar o dinheiro que passa por uma 
conta digital”, afirma Santos. “A evolução 
da segurança continuará seguindo as 
transformações do dinheiro, do físico ao 
lógico, do papel e do plástico aos bits e 
bites”, conclui o especialista da Kryptus. 

Do WhatsApp Pay a Criptomoeda: cinco meios de pagamento que 
são tendência e como protegê-los das ameaças cibernéticas

Jaime Reyes
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D - Campus Party 2021
Entre os dias 22 e 24 de julho ocorre a segunda edição da Campus Party 
Digital e o Sebrae já confirmou presença nesse que é considerado um dos 
maiores eventos de inovação do mundo. O acontecimento, que pode ajudar a 
revelar novos talentos que ajudarão na recuperação da economia e na geração 
de empregos no nosso país, será totalmente online e gratuito. O Sebrae terá 
um ambiente exclusivo, chamado de Fábrica de Empreendedores, onde 
abordará a temática de empreendedorismo inovador, focado principalmente 
no público jovem e que contará com a presença de palestrantes renomados e 
espaço de exposição de startups, entre outros. Inscrições e mais informações 
sobre o evento em: (https://digital.campus-party.org/brasil/).

E - Regulamentação da Profissão
Regulamentar uma profissão é importante não apenas para os profis-
sionais como também para a sociedade que se beneficia dos serviços e 
produtos gerados a partir de determinado conhecimento. É com atenção 
a esse princípio que o Departamento de Gerontologia da UFSCar tem 
empenhado esforços para regulamentar a profissão do gerontólogo. As 
ações têm apoio da Reitoria da Universidade, de profissionais e dirigentes 
de outras instituições e de entidades que representam essa categoria 
profissional. O gerontólogo estuda o envelhecimento de forma ampla 
e multidimensional, sempre sensível às transformações demográficas 
e novas demandas de serviços e produtos destinados à população en-
velhecente. O processo está em discussão na Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados.

F - Agronegócio e Fruticultura
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) abriu inscrições para o 
processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos em Agronegócio e Fruticul-
tura, na modalidade a distância. Os interessados em se candidatar precisam 
ter concluído o ensino médio. O Curso Técnico em Agronegócio é focado 
nos procedimentos de gestão e comercialização. São oferecidas 1.185 va-
gas, em 44 polos de apoio presencial nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. Já 
o Curso Técnico em Fruticultura oferece 735 vagas distribuídas em 27 polos 
de ensino nos estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Tocantins. Mais informações: (http://etec.senar.org.br/processo-seletivo/).

G - Jornada Up Digital
Para quem deseja impulsionar o próprio negócio, o Sebrae preparou 
a jornada gratuita “Up Digital Marketing”, 100% virtual, com o intuito 

A - Vagas em Tecnologia
O Tech Jobs Report 2021, realizado pela Gama Academy, escola que 
capacita  para o mercado digital, revelou que há vagas sobrando para 
a área digital no Brasil. São Paulo é o estado que mais vai abrir postos 
de trabalho em tecnologia, com 9.830 vagas, seguido de Minas Gerais, 
com expectativa de 1.076 cargos. Entre as 32 empresas consultadas, 
a Social Miner e Luiza Labs são as que mais irão contratar no período. 
Entre os desafios para contratação desses profissionais, 50% dos recru-
tadores dizem que Qualificação do Candidato, as chamadas soft skills, 
é o principal. Quando a pergunta é home office, 54,8% das empresas 
permanecerão nesse formato nos próximos meses. Além disso, 48,4% 
das oportunidades serão em regime CLT, 16,1% como Pessoa Jurídica 
e 35,5% contratará pelas duas modalidades. Saiba mais: (https://www.
gama.academy/).

B - Curso para Empreendedores
Durante as férias de julho, o Centro Universitário Anhanguera em 
parceria com o Sebrae Leste II disponibiliza gratuitamente o curso 
‘Empreenda Digital’. Com apenas uma turma, o curso, que será online, 
vai ensinar ferramentas e métodos para a inserção do negócio do mer-
cado, dicas de criação e de como aprimorar o próprio empreendedor. 
Acompanhamento ao vivo dará todo o suporte no acesso e entrega 
das atividades do curso, inclusive a oportunidade de tirar dúvidas e 
receber feedbacks de maneira personalizada e totalmente voltada ao 
momento do seu negócio. São 20 horas de aulas que poderão ser feitas 
em até 30 dias com certificado de conclusão. Inscrições: ((https://
docs.google.com/forms/d/1ozXFm-AJ1clNWTXQZAqRJQPUmBLK-
dZmEBsomODTHmNs/edit). 

C - Emirates Rewards 
Para celebrar o Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas da 
ONU e o papel fundamental que elas desempenham na recuperação 
pós-pandemia, a Emirates está ajudando pequenas e médias em-
presas a voltar aos céus e transformar seus orçamentos de viagens 
em recompensas, lançando o incentivo Business Rewards para 
novos associados do programa. As pequenas e médias empresas 
que se inscreverem no programa de fidelidade corporativa Business 
Rewards da Emirates até 27 de julho receberão um bônus de 10 mil 
pontos no programa, o equivalente a uma passagem de ida e volta 
na Classe Econômica para destinos selecionados da Europa. Mais 
informações: (www.emirates.com/english/special-offers/earn-busi-
ness-rewards-points/).

de ajudar os empreendedores a otimizar os resultados das vendas no 
mundo digital. Com novas turmas previstas para julho, a experiência 
terá a duração de 10 dias úteis e contará com um diagnóstico inicial de 
maturidade digital em promoção e vendas online, três encontros coletivos 
e duas mentorias individuais virtuais com especialista em marketing 
digital. Voltada para pequenos negócios, incluindo MEI, ME, EPP, a 
iniciativa também é direcionada para empresas que querem entrar no 
mundo digital e que necessitam melhorar a presença no ambiente online. 
Inscrições: (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/updigital).

H - Opções de  Pagamentos
A Unlimint e a Discover assinaram acordo estratégico que aumenta a 
aceitação global da Discover Global Network e também atende a meta da 
Unlimint de ajudar  empresas em todo o mundo a estarem “prontas para 
o amanhã”. Essa aliança reforça a estratégia da Unlimint de expandir o 
número de meios  de pagamento disponíveis para seus clientes, além de 
oferecer mais opções aos consumidores sobre como desejam realizar seus 
pagamentos. O acordo beneficiará os clientes da Unlimint, por conta  do 
aumento de opções de  pagamentos disponíveis, além de capacitá-los a 
aceitar o pagamento de portadores de cartões da Discover Global Network 
de todo o mundo. Também, terão a oportunidade de fazer compras online 
em uma grande variedade de lojas internacionais em três continentes – 
Europa, Ásia e África. Saiba mais em: (www.unlimint.com).  

I - Mercado de Tecnologia
A Edtech Blue, que atua como uma escola de Tecnologia da Informação 
com foco em programação, com a missão de impulsionar a carreira de 
programadores que possuem vontade e aptidão, está comemorando 217 
alunos em seu curso de programação de TI. A meta da startup é formar 
12 mil alunos até 2026. Voltado, principalmente, à formação de jovens 
carentes, oferecendo um modelo de financiamento no qual o aluno só 
começa a pagar o equivalente a 15% do seu salário quando ingressar 
no mercado e estiver ganhando a partir de R$ 3,5 mil mensais. O curso 
tem atraído um público diversificado que vai desde quem nunca teve 
experiência com programação, a pessoas acima dos 30 anos, e também 
aquelas em transição de carreira. Saiba mnais em: (https://blueedtech.
com.br).

J - Opções de Orgânicos
O Carrefour acaba de anunciar sua nova linha de orgânicos de marca 
própria: o Carrefour Bio. Com o lançamento, a rede passa a oferecer 
mais de 100 opções de produtos saudáveis, sustentáveis e acessíveis, 
produzidos com responsabilidade socioambiental por pequenos e mé-
dios fornecedores. Assim como os demais produtos da marca, a nova 
linha oferece preços até 30% mais baratos que produtos similares do 
mercado. Dentre as 42 opções de produtos de mercearia, encontramos 
azeite, água e óleo de coco, açúcar, mel, massa de lasanha, mostarda, 
ketchup, açaí, molho de tomate, palmito, geleia, chás e cafés - inclusive 
de cápsula. No setor de perecíveis, a linha traz mais de 60 opções de 
frutas, legumes e verduras. Todos os produtos possuem certificação 
orgânica brasileira, com o Selo SisOrg. 

A importância do 
ESG e a cilada 

do Greenwashing

Sustentabilidade e 
Desenvolvimento 
Sustentável são 
conceitos antigos 
e estudados 
pela economia, 
direito, sociologia 
e ecologia, todas 
interconectadas

 

Já o ESG (Environmental 
Social Governance) ou 
ASG (Ambiental Social 

Governança) são conceitos 
utilizados pelo mercado 
financeiro e/ou investidores 
para “valuation” de uma 
empresa, ou seja, para se 
aferir o impacto das ques-
tões ambientais, sociais e de 
governança na performance 
e lucratividade do negócio. 

Nas últimas décadas, veri-
ficou-se a materialização de 
diversos riscos ambientais, 
sociais e de governança 
para os investidores e, 
consequentemente, a ne-
cessidade de identificar, 
mapear, mitigar e auditar 
esses riscos, bem como pro-
duzir relatórios confiáveis 
e buscar oportunidades re-
lacionadas com as práticas 
de ESG. Essas práticas con-
sistem na responsabilidade 
socioambiental em toda 
a cadeia produtiva de um 
determinado setor econô-
mico e na análise de como 
isto se reflete na sociedade 
em que estão inseridos 
(externalidades positivas e 
negativas).

Ao perceber que o ati-
vismo dos investidores em 
relação à demanda dessa 
área aumentou, o marketing 
das empresas foi fortalecido 
em direção à construção de 
uma imagem “ecofriendly”, 
a fim de fidelizar clientes e 
criar uma boa reputação 
junto aos seus mercados. 
Mercado esse que, dife-
rentemente de anos atrás, 
não se constitui apenas dos 
consumidores diretos, mas 
também dos investidores, 
comunidade local e de inte-
resses gerais da sociedade 
e do governo, os chamados 

“stakeholders”.
Além dos já conhecidos 

critérios de escolha de 
compra dos produtos, quais 
sejam qualidade, ingredien-
tes e preço, atualmente 
acrescentam-se também os 
critérios de sustentabilida-
de. Citemos como exemplo a 
grande pressão que a indús-
tria alimentícia tem sofrido 
no quesito de diminuição do 
uso de embalagens plásticas 
e a questão de geração de 
resíduos sólidos. 

Para os investidores, op-
tar por empresas ou países 
com melhores pontuações 
ESG, em certa medida, os 
protege de colapsos ou 
surpresas negativas futuras, 
garantindo melhores retor-
nos do seu investimento. 
Porém, nessa busca por 
práticas de ESG, há o risco 
de se incidir no chamado 
Greenwashing, maquiagem 
verde em portugues. O 
Greenwashing respeito às 
estratégias de marketing 
que visam vender a imagem 
de preocupação ambiental 
para obter uma reputação 
que possibilite maior lucra-
tividade do negócio. 

O problema é que essa 
preocupação não passa de 
uma fachada, não havendo 
de fato, na empresa, consis-
tência em suas estratégias 
e práticas internas de ESG. 

Desta forma, percebe-se 
um movimento do setor 
financeiro que terá efeito 
cascata em toda cadeia 
produtiva ao guiar-se por 
critérios de ESG/ASG no 
processo de decisão de 
investimento.

 É esperada maior exi-
gência dos investidores nas 
empresas para que estas 
demonstrem o progresso 
de suas práticas ambien-
tais e sociais, divulguem 
relatórios sobre as referidas 
práticas e integrem em sua 
estratégia os riscos de ESG 
e oportunidades advindas 
desse novo ponto de vista.

 
(*) - É advogada head da área 
ambiental e sustentabilidade 

do escritório Finocchio e Ustra 
Advogados.

Luciana Moralles (*)

O colegiado, com du-
ração prevista até 30 
de dezembro, será 

composto por represen-
tantes de seis ministérios: 
Minas e Energia (que o 
presidirá), Economia, In-
fraestrutura, Agricultura, 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Regional. 

Entre as atribuições do 
grupo está a definição de 
diretrizes obrigatórias para 
estabelecer limites de uso, 
armazenamento e vazão das 
usinas hidrelétricas e outras 
medidas mitigadoras do 
baixo volume dos reservató-
rios. A câmara também terá 
poderes para estabelecer 
prazos para o atendimento 
das diretrizes e para o enca-
minhamento de informações 
e subsídios técnicos por 
parte de órgãos públicos, 

Medida Provisória cria grupo que definirá regras 
excepcionais e temporárias.

Agricultores familiares 
do Amazonas, cuja pro-
dução seja severamente 
prejudicada por fenômenos 
climáticos, poderão solici-
tar o benefício financeiro 
federal garantido por meio 
do Fundo Garantia-Safra. 
A inclusão de cidades 
amazonenses sistemati-
camente afetadas pelas 
consequências de estiagens 
ou excesso de chuvas entre 
os beneficiários do fundo foi 
autorizada por meio da Por-
taria nº 27, do Ministério da 
Agricultura. A participação 
dos agricultores familiares 
amazonenses ocorrerá a 
partir da safra 2021/2022.

Criado em abril de 2002, 
o Fundo Garantia-Safra é 
uma das ações do Pronaf, 
executada com o objeti-
vo de garantir condições 
mínimas de sobrevivência 
aos agricultores familiares 
de municípios sujeitos a 
perda de safra por fenô-
menos climáticos. A lei 
autoriza o Poder Executivo 
a ampliar o rol de benefici-

A medida beneficiará sobretudo aos produtores 
rurais ribeirinhos.

Índices de confiança 
do comércio e 
serviços sobem 
em junho

Os índices de confiança do 
comércio e do setor de servi-
ços cresceram, pela terceira 
vez consecutiva, na passagem 
de maio para junho. Segundo 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o Índice de Confiança 
de Serviços subiu 5,7 pontos em 
junho e chegou a 93,8 pontos, 
o maior valor desde fevereiro 
de 2020 (94,4 pontos), período 
pré-pandemia da Covid-19. O 
Índice da Situação Atual, que 
mede a percepção dos empre-
sários de serviços sobre o pre-
sente, teve alta de 4,7 pontos 
e atingiu 88,7 pontos. 

O Índice de Expectativas, que 
mede a confiança no futuro, 
cresceu 6,7 pontos e alcançou 
99,1 pontos. O Índice de Con-
fiança do Comércio subiu 2 
pontos e chegou a 95,9 pontos, 
patamar mais alto desde setem-
bro de 2020 (99,6 pontos). A 
confiança do empresariado do 
comércio cresceu em quatro 
dos seis setores pesquisados 
pela FGV. A alta do setor foi 
puxada pelo Índice de Situação 
Atual que avançou 9,3 pontos e 
chegou a 104,2 pontos. O Índice 
de Expectativas por outro lado, 
recuou 5,9 pontos e atingiu 87,6 
pontos (ABr).
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MP permite ações emergenciais 
contra apagão elétrico

O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória (MP) que institui a Câmara de Regras Excepcionais 
para Gestão Hidroenergética, que será responsável por adotar medidas emergenciais e para garantir a 
continuidade e a segurança do suprimento de energia elétrica no país

tes dos recursos hídricos, 
visando a adoção de medidas 
excepcionais para preservar 
a segurança e continuidade 
do fornecimento de energia 
elétrica, com a adequada 
compatibilização entre as 
políticas energética, de re-
cursos hídricos e ambiental”, 
diz a pasta, em nota.

A MP também possibilita 
a contratação de reserva de 
capacidade, excepcional-
mente por meio de processos 
competitivos simplificados 
a serem disciplinados pela 
pasta de Minas e Energia. O 
ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, anun-
ciou que o governo está 
finalizando um programa 
voluntário para incentivar 
a redução do consumo 
de energia por indústrias 
(ABr). 

do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), da 
Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica e dos 
concessionários de geração 
de energia elétrica.

De setembro a maio, a 
afluência, que corresponde 

à vazão de água que chega 
às hidrelétricas, registrou o 
pior índice do histórico des-
de 1931. “Essa situação indi-
ca a necessidade de grande 
articulação entre os órgãos 
e entidades responsáveis 
pelas atividades dependen-

Agricultores familiares do Amazonas 
incluídos no Garantia-Safra

ários, incluindo agricultores 
familiares de cidades não in-
cluídas na área inicialmente 
prevista, de acordo com a 
disponibilidade orçamen-
tária. A ação já beneficiava 
produtores familiares de 
dez estados (Alagoas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Minas Ge-
rais, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte 
e Sergipe).

Em março deste ano, ao 
anunciar o interesse do 
governo do Amazonas em 
aderir ao programa, o secre-

tário de Produção Rural, 
Petrucio de Magalhães 
Júnior, afirmou que, no es-
tado, a medida beneficiará 
sobretudo aos produtores 
rurais ribeirinhos, atingidos 
pelas recorrentes cheias de 
rios que cortam o estado. 
Os agricultores contem-
plados nos municípios 
em que forem detectadas 
perdas de, pelo menos, 50% 
da produção de cultivos 
predefinidos receberão a 
indenização diretamente 
do governo federal (ABr).



Marcas na pandemia
Em tempos de 
pandemia, que teve 
início no Brasil em 
fevereiro de 2020, 
o varejo teve que 
se reinventar e se 
adaptar às novas 
regras do “novo 
normal”

Em um primeiro mo-
mento, as pessoas se 
isolaram, de fato, em 

casa e assim, novos hábitos 
começaram a surgir frente 
à desconhecida Covid-19, 
como as compras por apli-
cativo. Lojas físicas foram 
fechadas e a determinação 
de um lockdown em al-
gumas cidades brasileiras 
impuseram ao consumidor 
novas formas de comprar. 

Segundo a Pesquisa da 
Nielsen de maio de 2021, os 
consumidores permanecen-
do em casa por mais tempo, 
acabaram abastecendo mais 
a sua casa com poucas sa-
ídas aos estabelecimentos 
e o e-commerce foi o seu 
principal aliado nesta jorna-
da. Diante desse cenário, as 
marcas precisaram de fato 
se adaptar ao momento. 

Então, o que é uma mar-
ca? A definição de marca 
proposta pela American 
Marketing Association - 
AMA - em 1960, é “um nome, 
termo, sinal, símbolo ou 
design, ou uma combinação 
de tudo isso, destinado a 
identificar os produtos ou 
serviços de um fornecedor 
ou grupo de fornecedores 
para diferenciá-los dos de 
outros concorrentes”. 

Entretanto, a marca vai 
além da identificação de 
produtos e diferenciação 
frente a seus concorrentes. 
A marca traz também um 
sentimento de pertença a 
um grupo específico, como 
os proprietários da Harley 
Davidson que vivenciam a 
paixão pelo motociclismo. 
A marca é sinônimo de qua-
lidade e confiança também, 
como ao pensar na marca 
Albert Einstein da área mé-
dica, traz aprovação social 
como as marcas de luxo 
como Tiffany. 

Entretanto, apesar de to-

das as funções que a marca 
exerce, a pandemia trouxe 
duas tendências fundamen-
tais na área de marketing 
para que uma marca tenha 
êxito neste momento de 
transformações, ocorridas 
tanto no cenário brasileiro 
como mundial. 

A marca, hoje, além de 
comercializar os seus bens 
e serviços, deve ter um 
propósito verdadeiro e 
consistente com o seu DNA, 
pois além da venda, a marca 
necessita se engajar em 
alguma causa que faça sen-
tido ao empreendedor por 
exemplo. Os consumidores 
cada vez mais querem saber 
a fundo sobre os produtos. 

A marca Paula Torres, de 
sapatos exclusivos e feito 
à mão, se preocupa com a 
questão da sustentabilidade 
com relação ao material 
dos seus sapatos. Durante 
a pandemia, criou ações 
de marketing com a marca 
“Paula Torres Valoriza” 
para auxiliar a sua cadeia 
produtiva que estava com 
as fábricas paradas. Logo, 
a marca deve se utilizar do 
storytelling na sua comuni-
cação desde que a história 
apresentada seja a verdade 
da marca. 

Como segunda tendência, 
as marcas passam a se pre-
ocupar cada vez mais com 
a experiência do cliente 
tanto na loja física como 
na compra online seja pelo 
site, pelas plataformas, pelo 
Instagram e WhatsApp. 
Vale lembrar que todos os 
pontos de contato com a 
marca devem ter sinergia. 
Importante aqui é que a ex-
periência seja memorável. 
Como exemplos, temos a 
marca brasileira Dengo, a 
Decathon, a Build a Bear e 
a Sephora. 

Em vista disso, a marca 
necessita estar atenta ao 
que está acontecendo no 
mercado hoje, tentando a 
cada dia se humanizar, fa-
zendo do seu propósito um 
ato de amor ao consumidor. 

(*) - É doutora em Administração 
na área de Marketing, professora 

da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, com experiência na área 

de Administração, com ênfase em 
Mercadologia.

Karen Perrotta (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 30 de junho de 20214

Enquanto muitos buscam a chance de 
uma vida melhor em outros países, nos 
últimos anos, tem crescido o número de 
brasileiros que decidem voltar para suas 
origens. Dados do portal da Organização 
Internacional para as Migrações (IOM), co-
ordenadora e secretariado da Rede da ONU 
para Migração, revelam que, em 2018, 810 
pessoas retornaram para o Brasil, por meio 
do programa de Apoio ao Retorno Voluntário 
e à Reintegração (AVRR, na sigla em inglês). 

Em 2019, foram 815 registros e, em 2020, 
foram 1.249 retornados, um crescimento 
de 53,25%. Segundo o consultor Tadeu 
Ferreira, diretor geral da Aprimorha, esse 
movimento foi sentido também entre pro-
fissionais com carreira internacional. Entre 
seus clientes, 38 buscaram ajuda para fazer 
a transição nos últimos dois anos, sendo 
que apenas dois ainda estão em processo 
de transferência. 

“Essa demanda foi 100% maior quando 
comparada a igual período anterior”, acres-
centa. Para ele, entre os fatores que motivam 
a mudança estão questões familiares. “São 
pessoas que já têm os pais com uma idade 

Em quase 90% dos casos, esse retorno é 
definitivo ou pelo menos por um período longo. 

Não é bem assim, mes-
mo em um cenário 
econômico brasileiro 

mais complicado e com pro-
jeções não muito otimistas.

“Quem empreende no 
Brasil consegue empreender 
em qualquer lugar, levando 
em conta todas as dificul-
dades enfrentadas aqui. 
Vemos muitos pequenos e 
médios empreendimentos 
apostando, e dando certo, 
no exterior”, afirma Ema-
nuel Pessoa (*). Segundo 
ele, os nichos com maior 
possibilidade de sucesso 
com a ramificação interna-
cional são os de inovação, 
com soluções escaláveis, e 
de áreas que já contam com 
produtividade comparável à 
de países desenvolvidos. 

Com relação à atual situ-
ação econômica do Brasil, 
Emanuel explica que isso 
pode até se tornar uma 
vantagem. É um cenário 
propício para se pensar 
na internacionalização das 
empresas, já que os merca-
dos de fora irão encolher 

Quem empreende no Brasil consegue empreender em qualquer 
lugar, levando em conta todas as dificuldades enfrentadas aqui.

Mathew Newfield (*) 

Com a migração do trabalho para o ambiente online, 
a quantidade de informações disponíveis e vulneráveis 
a ataques atrai cada vez mais cibercriminosos. Nesse 
cenário, a manutenção da privacidade de dados depende 
diretamente das medidas de segurança da informação 
utilizadas. E a primeira delas, e não menos importante, é 
criar uma senha segura. O cuidado ao criar senhas deve 
ser parte da rotina de todos, mas principalmente dentro 
de ambientes corporativos. 

Um vazamento de dados pode prejudicar financeiramente 
e afetar a reputação de uma empresa. De acordo com um 
estudo realizado pela ESET, apesar do baixíssimo nível 
de segurança, cerca de 23,2 milhões de contas vazadas 
em todo o mundo usavam 123456 como senha. Códigos 
como esse normalmente são utilizados pela facilidade de 
lembrá-los. Porém, são totalmente previsíveis, tanto para 
cibercriminosos quanto para outras pessoas que buscam 
acessar informações indevidamente. 

Tendo isso em vista, vale seguir duas dicas simples para 
criar uma senha mais segura e forte, garantindo maior 
proteção aos dados. 

Dica nº 1
Crie uma frase-passe pessoal para usar em vez de uma 

única palavra. Ou seja, crie uma declaração curta que 
tenha significado para você, mas que não tenha mais do 
que três ou quatro palavras. Um exemplo disso seria: “Eu 
adoro bolo”. Esta será a sua frase-passe que não deve ser 
compartilhada com ninguém. 

Dica nº 2
Crie uma chave para a senha. Esse será o seu decodifi-

cador! A chave pode ser impressa e armazenada em sua 
carteira ou bolsa. Sem a sua frase-passe privada, ela é inútil. 

Aqui está um exemplo de chave para a senha: 
	 •	Use	a	primeira	e	a	última	letra	de	cada	palavra	em	sua	

frase-passe, misturando maiúsculas e minúsculas. 
	 •	A	letra	“A”	pode	ser	substituída	pelo	símbolo	“@”.	
	 •	A	letra	“E”	pode	ser	substituída	pelo	número	3.	

A manutenção da privacidade de dados depende das medidas 
de segurança da informação utilizadas.

Como transformar sua empresa 
em um negócio internacional

Você já pensou em internacionalizar a sua empresa? Acha que só os grandes empresários conseguem 
levar o negócio para outros países?
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investimentos externos? - Os 
governos sabem que novas 
empresas geram emprego 
e renda. A maioria dos pa-
íses, inclusive, nem exige 
um sócio local. O processo 
não é dos mais complica-
dos, porém, é fundamental 
ser acompanhado por bons 
profissionais, com uma as-
sessoria que consiga dar 
o amparo legal para uma 
empresa operar fora do país. 

Hoje há pouca gente que 
realmente sabe tocar a in-
ternacionalização de uma 
empresa. Para as empresas, 
é um investimento que vale 
ser feito, principalmente 
neste período que estamos 
vivendo, em que quase todo 
o resto do mundo vai cami-
nhando para uma recupera-
ção acentuada. Não é uma 
aposta, mas uma certeza. 

(*) - É Mestre em Direito pela 
Universidade de Harvard, Doutor 

em Direito Econômico pela USP e 
Certificado em Negócios de Inovação 

pela Stanford Graduate School of 
Business. É vice-presidente do 

Harvard Club of Brazil.

menos este ano e avançar 
mais rápido do que o bra-
sileiro. Isso significa que 
a receita doméstica deve 
cair, tornando mais atrativo 
obter receitas no exterior, 
principalmente em função 
da força do dólar.

Como internacionalizar a 
sua empresa? - Existem duas 
principais formas de levar 
um negócio para fora do país: 
via exportação ou operação 
in loco. A exportação tende 

a ser menos atrativa, pois, 
nesse caso, o empresário se 
depara com a desconfiança 
externa em relação aos 
produtos e serviços e ainda 
há os trâmites burocráticos 
e tributários para enviar 
a mercadoria ou o serviço 
para fora. Por isso, é melhor 
que as empresas optem pela 
operação in loco, abrindo 
filiais ou novas empresas 
em outros territórios para 
produzir localmente. 

Duas dicas para criar uma 
senha forte e proteger seus dados

	 •	Adicione	uma	designação	de	duas	letras	(maiúsculas)	
para representar o site que você está autenticando. 

	 •	Adicione	uma	designação	de	duas	letras	(minúsculas)	
para a estação atual do ano. 

	 •	Adicione	os	dois	últimos	dígitos	do	ano	atual.	

Com sua chave para a senha, você poderá transformar 
sua frase-passe, como eu adoro bolo, em uma senha com-
plexa, conforme demonstrado abaixo. 
	 •	Primeiro passo: Use as primeiras e últimas letras de 

cada palavra em sua senha. EUAOBO 
	 •	Segundo passo:	Substituir	A	por	@.	EU@OBO	
	 •	Terceiro passo:	Substituir	E	por	3.	3U@OBO	
	 •	Quarto passo: Adicione 2 letras maiúsculas que re-

presentem o tipo de autenticação (por exemplo, RD 
=	rede	etc.).	3U@OBORD	

	 •	Quinto passo: Adicione 2 letras minúsculas para a 
estação (por exemplo, io = inverno, pa = primavera 
etc.).	3U@OBORDio	

	 •	Sexto passo: Adicione os últimos 2 dígitos do ano 
atual.	3U@OBORDiv21	

Por fim, é importante lembrar que alterações periódicas 
de senha são recomendadas. Usando o método acima, é 
possível, por exemplo, simplesmente mudar a estação e 
o ano atual para manter a complexidade da senha. 

(*) - É Diretor de Infraestrutura e Segurança da Unisys (www.unisys.com.br).

pixabay

Aumenta o número de brasileiros que voltaram a morar no Brasil
avançada, por exemplo, conforme pesquisa 
interna que realizamos com os clientes”, co-
menta. Quanto ao perfil desses profissionais 
que voltam ao Brasil, o nível de carreira, 
geralmente, é executivo. “São gerentes, 
gerentes seniores e diretores. 

Essas pessoas ainda buscam se instalar 
aqui, normalmente, perto da geografia que 
já moraram ou onde a família está. Em quase 
90% dos casos, esse retorno é definitivo ou 
pelo menos por um período longo”, revela 
Ferreira. A pandemia e a saudade da família 
foram os motivos que trouxeram o casal 
Felipe e Juliana Pivatto de volta para o 
Brasil, depois de quase três anos morando 
em Novai, cidade em Michigan, nos Estados 
Unidos. 

“Fomos em 2017, porque recebi uma 
proposta de expatriação e meu marido me 
acompanhou. A ideia era voltar em setembro 
deste ano, mas tivemos um filho lá, no início 
de 2020, e sem uma rede de apoio, com 
escolas fechadas, tudo ficou mais difícil”, 
conta Juliana, que atuava como account 
manager de uma multinacional do segmento 
automotivo. Para a transição e recolocação 

çar uma linha do tempo da minha carreira. 
Em novembro, consegui me recolocar como 
business development manager de uma 
indústria automotiva”, conta Juliana. 

Segundo Ferreira, o mercado de trabalho 
brasileiro consegue absorver facilmente o 
profissional com carreira no exterior. “Nor-
malmente, ele possui uma empregabilidade 
um pouco mais latente de intensidade de 
oportunidades, pois tem na bagagem uma 
vivência internacional, trânsito com exe-
cutivos fora do Brasil e um conhecimento 
cultural maior”, explica. 

No entanto, o especialista alerta que é 
fundamental que se tenha uma expectativa 
correta sobre o salário no Brasil, sem com-
pará-lo ao que ganhava em euro ou dólar, 
por exemplo. “Dentro do nosso programa de 
recolocação, avaliamos a empregabilidade 
do profissional aqui, o cargo ocupado lá fora 
e a equivalência dele no país, qual o tipo de 
vaga buscar, entre outras referências, para 
que ele consiga um emprego e um salário 
compatíveis”. 

Fonte e outras informações: (www.apri-
morha.com.br).

no mercado de trabalho brasileiro, eles bus-
caram os serviços da Aprimorha. 

“A gente precisava atualizar currículo, 
LinkedIn e se preparar para entrevistas. O 
Felipe conseguiu se recolocar rapidamente, 
em menos de um mês, como gerente de 
suply chain de uma empresa de alimentos, 
e retornamos para São Paulo em julho. Para 
mim, a etapa de simulação de entrevista foi 
muito importante, principalmente para tra-
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Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 13 de julho de 2021, às 09:00 horas,
na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor TPE, Edifício
Iguatemi Of. Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Consolidação do
Estatuto; a) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 25 de junho de 2021.
Flavio José Martins.                                                                  (29, 30/06 e 01/07)

Associação dos Servidores Celetistas Estáveis
do Estado de São Paulo - ASCEESP

CNPJ 14.037.380/0001-43
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinaria

Associação dos Servidores Celetistas Estáveis do Estado de São Paulo - ASCEESP-
CNPJ 14.037.380/0001-43, com sede na cidade de São Paulo, á Rua Tacape n.º 61,
Tatuapé, CEP 03319-020, representada pelo Presidente abaixo assinado, Convoca,
pelo presente edital, todos os associados para Assembleia Geral Ordinária a ser rea-
lizada pela plataforma Google Meet, sala de Videoconferência de reunião online,
https://meet.google.com/aab-qvqg-eem, no dia 20 de julho de 2021, sendo que a
Assembleia Geral Ordinária iniciará ás 10:00h, em primeira convocação, com quórum
legal, ou, ás 10h30, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, com
a seguinte ordem do dia: 1- Alteração do Estatuto, Capítulo IV - Do Processo Eleitoral
- Artigo 31, será excluído O parágrafo único, o qual passara a ser o Parágrafo Primei-
ro, e incluíra o Parágrafo Segundo, o qual prevê Eleição por VídeoConferência.  2 - Para
deliberar sobre o Relatório Anual da Diretoria, Balanço, Prestação de Contas e Previsão
Orçamentária para o exercício seguinte; São Paulo, 28 de junho de 2021.

Lureano de Andrade Florido

AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME Nº 13.149.157/0001-25 - NIRE Nº 35.300.568.591

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Junho de 2021
Data, Horário e Local: Aos 10 dias de junho de 2021, às 15:00 horas, na sede social da
AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A., situada na Alameda Santos nº 960 -
19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, nesta Capital. Convo-
cação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, face à presença de
acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme se
comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Mesa: Presidente -
André Kissajikian. Secretário - Carlos de Gioia. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a
Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social que passará de R$100.000,00 (cem
mil reais) para R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), no montante de
R$14.900.000,00 (quatorze milhões e novecentos mil reais), mediante subscrição em
dinheiro, com emissão de 14.900.000 (quatorze milhões e novecentos mil) novas ações
ordinárias, nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção
que cada acionista possuir, com a integralização de 100% (cem por cento) no ato da
subscrição; (ii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: Instalada a
Assembleia, após o exame e discussão das matérias objeto da Ordem do Dia, os acio-
nistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: i) Aprovaram, o
aumento do capital social da Companhia dos atuais R$100.000,00 (cem mil reais) para
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) mediante subscrição em dinheiro no valor de
R$14.900.000,00 (quatorze milhões e novecentos mil reais), com a emissão de
14.900.000 (quatorze milhões e novecentas mil) novas ações ordinárias no valor nominal
de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção que cada acionista possuir, com a integra-
lização de 100% (cem por cento) no ato da subscrição. Estando presentes os acionistas
representando a totalidade do capital, os mesmos desistem expressamente, do prazo de
30 (trinta) dias para manifestação de seu direito de preferencia, esclarecendo que, pre-
tendem, neste ato, subscrever o aumento do Capital Social, e que as eventuais frações
de ações se houver serão acertadas entre eles. Apresentado o boletim de subscrição,
verificou-se que o aumento do Capital Social no valor de R$14.900.000,00 (quatorze
milhões e novecentos mil reais), havia sido totalmente subscrito conforme consta da
relação que foi submetida à votação, sendo a mesma aprovada, sem reservas, pela
unanimidade dos acionistas presentes. Em seguida, o Sr. Presidente declarou homologa-
do a elevação do Capital Social de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$15.000.000,00
(quinze milhões de reais) na forma proposta e aprovada. (ii) Em consequência das
deliberações acima, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a ter a
seguinte redação: “Artigo 5º. - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é
de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), dividido em 15.000.000 (quinze milhões)
de ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma,
observando-se quando de sua emissão o disposto na legislação em vigor”. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Final-
mente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presiden-
te por encerrada a Assembleia. São Paulo, 10 de junho de 2021. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AK-Empreendimentos e
Participações S.A., por seu Diretor Presidente, André Kissajikian e Comercial e
Empreendimentos Brasil S.A., por seu Diretor Superintendente, André Kissajikian. A pre-
sente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. MESA: André Kissajikian - Presidente.
Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 296.286/21-7, em
22/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME Nº 13.149.157/0001-25 - NIRE 35.300.568.591
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Junho de
2021, publicada no Jornal Empresas & Negócios, folhas 05, e no Jornal DOE, folhas
24/25, nas edições do dia 15/06/2021. Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 296.667/21-3, em 22/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

AK - Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ Nº 05.248.120/0001-26 - NIRE 35.300.352.688

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Junho de
2021, publicada no Jornal Empresas & Negócios, folhas 07, e no Jornal DOE, folhas
15, nas edições do dia 15/06/2021. Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 280.970/21-3, em 17/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Claudio Dias (*)

A área financeira recebe 
solicitações diversas, 
de análise de cenários 

e projeções, sem esquecer 
dos pedidos de novas des-
pesas para aprovação, afinal 
o negócio não para. 

Projetando o futuro, a 
primeira expressão que 
vem à mente é “como está 
o nosso fluxo de caixa?”. 
Ele determina a autonomia 
de um negócio e conduz o 
seu caminho. Aí entram as 
ferramentas de gestão, que 
oferecem informações de 
operações financeiras como 
antecipações de recebíveis, 
que são normalmente usa-
das para cobrir necessida-
des pontuais de caixa.

Independente do volume, 
uma operação não pode 
navegar sem direção ou sem 
referência, por isso investir 
em ferramentas de gestão 
e análise de fluxo de caixa 
podem ser diferenciais na 
inteligência estratégica do 
seu empreendimento, que 
assim como a administração 
de uma empresa, protege e 
cuida da saúde do negócio. 

Investir em ferramentas de gestão e análise de 
fluxo de caixa podem ser diferenciais na inteligência estratégica 

do seu empreendimento.

CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A. - CNPJ 16.577.631/0002-99 - NIRE 35.300.442.288 - Ata de 
Assembleia Geral Ordinária de 13/05/2021 - Dia, Hora e Local: 13/05/2021, às 15h, na sede da Companhia, na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre III, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Presença: Acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensadas 
as formalidades de convocação, conforme disposto no Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente, Alexandre Grossmann 
Zancani; Secretário, Mariana Geraldino. Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) deliberar sobre a des-
tinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; e (iii) fixar o limite da remuneração global dos administradores 
da Companhia para o exercício social de 2021. Deliberações: Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos 
fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º da Lei 6.404/76, após analisar e discutir as matérias constantes da ordem do 
dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade: (i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, sendo dispensada pelos acionistas a leitura 
de tais documentos, por serem de conhecimento geral. Os acionistas, na forma do Artigo 133, §4º da Lei 6.404/76, consideraram 
expressamente sanada a falta de publicação de avisos e a inobservância do prazo de 30 dias previsto para a publicação dos 
documentos mencionados no referido Artigo 133; (ii) a destinação do prejuízo líquido do exercício social findo em 31/12/2020, 
no valor de R$ 43.275.187,73, para a conta de prejuízos acumulados; e (iii) o limite global da remuneração anual dos adminis-
tradores da Companhia durante o exercício social de 2021 na quantia de R$7.764.000,00. Quorum das Deliberações: Todas 
as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. Mesa: Presidente, Rodrigo de Almeida Pizzinatto; Secretário, Mariana Geraldino. Acionistas: Redecard S.A., 
representada pelo Sr. Angelo Russomanno Fernandes e Sr. Rodrigo Andre Leiras Carneiro; e Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., 
representada pelos Srs. Marcelo Pereira Malta de Araujo e Miguel Lacerda de Almeida. Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel 
da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 13/05/2021. Mariana Geraldino - Secretária. JUCESP nº 295.593/21-0 em 21/06/2021.

Luis Geraldo Schonenberg - Diretor 

Sifra S/A - CNPJ/MF nº 03.729.970/0001-10
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Notas Explicativas ás Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais
Passivo     2020     2019
Circulante  83.203  89.721
Empréstimos e financiamentos 17.733 21.789
Fornecedores 656 1.189
Contas a pagar 64.136 66.114
Obrigações tributárias 640 469
Obrigações trabalhistas 4 4
Dividendos a pagar 34 156
Não Circulante      486    504
Provisões para contingências       486 504
Patrimônio Líquido  20.336    6.045
Capital social 150.000 120.000
AFAC-Adiantamento para aumento de capital - 7.252
Reserva de capital 15.615 3.091
Prejuízos acumulados  (145.279) (124.298)
Total do Passivo 104.025  96.270

Demonstração do Resultado
      2020    2019
Receitas operacionais 29.395 33.864
Receitas de operação de factoring e serviços 30.873 38.062
Deduções e impostos incidentes (1.478) (4.198)
Outras receitas/despesas operacionais (50.626) (33.675)
Despesas gerais e administrativas (46.940) (55.697)
Despesas tributárias (492) (486)
Despesas comerciais (1.653) (1.869)
Receitas/despesas financeiras 3.988 27.802
Outras receitas/despesas operacionais (5.529) (3.425)
Resultado operacional (21.231)     189
Resultado não operacional 249 73
Imposto de renda e contribuição social - -
Prejuízo do Exercício (20.982)     262

     Adiantamento Reserva de
     para futuro Ágio na
    Capital social aumento  Emissão Ações em Prejuízos
          subscrito     de capital     de Ações tesouraria acumulados      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018     120.000       -     26.675     (29.086)    (124.563)  (6.975)
Lucro do exercício - - - - 262 262
Amortização da reserva de capital - - (2.450) - - (2.450)
Venda de ações - - - 7.955 - 7.955
AFAC - Adiantamento para aumento de capital - 7.252 - - - 7.252
Saldos em 31 de dezembro de 2019 120.000 7.252 24.225 (21.131) (124.302) 6.045
Prejuízo do exercício - - - - (20.981) (20.981)
Aumento de capital 30.000 (7.252) - - - 22.747
Venda de ações - - - 13.478 - 13.478
Amortização da reserva de capital           -           -        (953)       -         -    (953)
Saldos em 31 de dezembro de 2020    150.000        -    23.272      (7.653)    (145.283) 20.336

Demonstração dos Fluxos de Caixa
      2020    2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  (2.463) (15.169)
Prejuízo ajustado (17.903)  (3.222)
Prejuízo do exercício (20.981) 263
Provisão para contingências (18) (6.298)
Depreciação e amortização 3.096 2.813
Aumento/redução de ativos: 17.901   (9.550)
- Contas a receber 22.013 (28.451)
- Impostos a recuperar e outros créditos (2.558) 2.371
- Bens em consignação (1.630) 1.246
- Bloqueios judiciais 76 15.284
Aumento/redução de passivos:   (2.461)   (2.397)
- Fornecedores (533) (263)
- Dividendos a pagar (122) (52)
- Obrigações trabalhistas - 1
- Obrigações tributárias 172 (300)
- Contas a pagar (1.978) (1.783)
Fluxo de Caixa Proveniente das 
 Atividades de Investimentos   (2.939)   (2.151)
Imobilizado e Intangível adquiridos (2.939) (2.151)
Fluxo de Caixa Proveniente das 
 Atividades de Financiamentos 31.215 11.052
Aumento de capital, ágio na emissão e 
 compra/venda de ações 21.794 4.802
Compra de ações 13.478 7.956
Empréstimos e mútuos     (4.057)     (1.706)
(Redução) Aumento Líquido no 
 Caixa e Equivalentes 25.813  (6.268)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 3.816 10.084
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício   29.629    3.816
(Redução) Aumento Líquido no 
 Caixa e Equivalentes 25.813  (6.268)

Ativo     2020    2019
Circulante  89.184 82.826
Disponibilidades 29.629 3.816
Contas a receber de clientes 53.610 75.623
Impostos a compensar e outros créditos 5.945 3.387
Não Circulante   5.016  3.462
Créditos e valores a receber   5.016  3.462
Bens em Consignação 3.622 1.992
Bloqueio Judicial 1.394 1.470
Permanente   9.825  9.982
Imobilizado de uso   4.937  4.481
Outras Imobilizações de uso 9.765 8.518
Depreciação Acumulada (4.828) (4.037)
Intangível   4.888  5.501
Ativos Intangíveis 13.394 11.702
Amortização Acumulada (8.506) (6.201)
Total do Ativo 104.025 96.270

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

1 Contexto Operacional e Principais Práticas Contábeis: A 
empresa tem como atividade o desenvolvimento de negócios de fomento 
mercantil; As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis previstas na legislação societária e fiscal; O resul-
tado é apurado pelo regime de competência e os ativos circulantes são 
demonstrados aos seus valores prováveis de realização. O passivo circu-
lante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis; O imobilizado 
é demonstrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada. 
A vida útil é de 5 a 10 anos. 2 Capital Social: O capital social em 31 de 
dezembro de 2020 é de R$ 150.000.000 e é representado por 104.000.000 
(Cento e Quatro Milhões) de ações ordinárias nominativas inconversíveis 
em outras formas, sem valor nominal e 46.000 (Quarenta e Seis Mil) ações 

preferenciais nominativas, inconversíveis em outras formas, com valor no-
minal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e com direito ao recebimento mensal 
de dividendos fixos equivalentes a 140% (cento e quarenta por cento) da 
taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, para cada mês calendá-
rio correspondente, como prática pelo mercado interbancário para os Cer-
tificados de Depósito Interbancário-CDI, calculados com base no valor no-
minal unitário de cada ação preferencial que esteja totalmente integralizada 
e devidos até o último dia do mês subsequente ao de competência, pagos 
à conta de reservas de capital e/ou de lucros acumulados, sem direitos a 
voto, de participação de quaisquer lucros remanescentes da Sociedade, 
de participação de juros de capital próprio e de participação de aumentos 
de capital decorrentes da capitalização de quaisquer reservas ou lucros.

Renata Maximino de Lima - Contadora - CRC/SP 1SP 201.407/O-7

Como planejar o fluxo de caixa 
com antecipação de recebíveis

No momento atual é imprescindível manter em alta a atenção e a vigilância constante junto ao seu 
fluxo de caixa. Principalmente, no cenário incerto e de crise econômica que estamos atravessando

veis, é a possibilidade 
de realizar operações, 
dispensando a neces-
sidade de recorrer aos 
empréstimos e finan-
ciamentos, sem com-
prometer o orçamento 
e ainda ficar livre das 
altas taxas de juros.

 4) Maior poder de 
negociação entre 
clientes e fornece-
dores - a antecipação 
de recebíveis também 
permite que a empre-
sa consiga negociar 
com seus fornecedo-
res com mais facilida-
de, pois proporciona 
mais liquidez.

 5) Menores Taxas – 
Uma modalidade de 
negócio mais vanta-
josa, uma vez que as 
taxas de antecipação 
de recebíveis são mí-
nimas em comparação 
com os empréstimos 
de mercado.

Por oferecer todos esses 
benefícios concluímos que 
a antecipação de recebíveis 
é uma alternativa que pode 
ajudar qualquer empresa 
a alavancar seus negócios, 
sem ter que recorrer a 
financiamentos e outras 
opções de crédito que, no 
final das contas, acabam 
gerando desencaixe finan-
ceiro e dor de cabeça para 
quem gerencia.

E agora, está mais clara 
a opção de antecipação de 
recebíveis como alternativa 
para a sua empresa?

(*) - Formado em Matemática na FMU 
e Gestão Empresarial na FGV, foi 

fundador da Gopay, e atualmente é 
Cofundador e sócio da Joinkey  e CEO 

da Pagolivre, empresa especializada 
em meios de pagamento e recorrência. 
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Destacamos as cinco prin-
cipais vantagens quando o 
assunto é antecipação de 
recebíveis para o financeiro 
da sua empresa. Confira:
 1) Mais dinheiro em 

caixa – Receber com 
antecedência vendas 
realizadas via cartões 
com previsão de rece-
bimento futuro é uma 
prática para manter 
dinheiro em caixa 
para eventuais ne-
cessidades. Indepen-

dente da urgência ou 
imprevisto, é possível 
utilizar os valores que 
já pertencem à empre-
sa, mas que ainda não 
estão disponíveis.

 2) Agilidade – Com as 
operações automáti-
cas, você não perde 
tempo e nem dinheiro.

 3) Evite empréstimos 
e financiamentos – 
Outra vantagem para 
a empresa ao usar 
antecipação de recebí-

www.netjen.com.br

A Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil 
– RFB publicou no 

último dia 12 de maio, em 
seu portal na internet, o 
início de um programa de 
comunicação a mais de 58 
mil empresas, sobre diver-
gências encontradas entre a 
Escrituração Contábil Fiscal 
(ECF) e outras informações 
existentes na base de dados 
do Fisco.

Tal passo é resultado do 
investimento que a Receita 
Federal vem fazendo ao longo 
dos anos em padronização 
de dados de contribuintes e 
em tecnologia. Tais análises 
fiscais e cruzamentos de 
dados estão cada vez mais 
próximas do fato gerador 
do tributo, propiciando ao 
fisco mais acuracidade nas 
análises. Importante salien-
tar que pouquíssimos são os 
casos em que as notificações 
oriundas de cruzamentos 
eletrônicos contenham erros. 
Isto reforça a necessidade da 
empresa contar com recursos 
de cruzamentos preventivos, 
seja em forma de consultoria, 
ou de sistemas que apoiam 
essa etapa.

As obrigações acessórias 
eletrônicas, principalmente 
que foram transmitidas ao 
Sistema Público de Escritu-
ração Digital, vem ao longo 
dos anos ganhando cada vez 
mais elementos (campos e re-
gistros) e detalhamentos que 
permitem inúmeros cruza-
mentos de forma eletrônica, 
o que facilita sobremaneira o 
trabalho da fiscalização, bem 
como a abrangência e quali-
dade das análises realizadas.

Ao analisar os campos e 
registros das obrigações 
acessórias, facilmente identi-
fica-se informações passíveis 

de serem cruzadas entre elas, 
isso sem contar com informa-
ções que a RFB tem de posse 
por meio de obrigações de 
terceiros (bancos, imobiliá-
rias, cartórios etc.).

Logo, não adianta negar! 
A fiscalização digital é 
uma realidade que bate à 
porta dos contribuintes 
de todos os portes.

Num primeiro momento, 
as pessoas jurídicas com 
divergências encontradas 
receberam comunicação na 
caixa postal do e-CAC, com 
dados do ano de 2018 e/ou 
de 2019. 

Essa primeira etapa abran-
geu 58.000 contribuintes 
distribuídos entre vários es-
tados, dos quais 18.800 estão 
no estado de São Paulo.

Por fim, ressalta-se que a 
Receita Federal, no último 
plano anual de fiscalização 
publicado em 2020, já tratava 
da auto regularização e paga-
mento espontâneo de obriga-
ções. Assim, imprescindível 
que as empresas mantenham 
controle muito efetivo dos 
comunicados recebidos via 
Caixa Postal Eletrônica, de 
modo a evitar gravames des-
necessários, com aplicação 
de multas agravadas, cobran-
ças indevidas por falta de 
regularização das obrigações 
acessórias, etc.

É imperioso cumprir os 
prazos determinados pela 
Receita e que as empresas 
respondam de forma célere, 
regularizando o quanto an-
tes eventuais divergências 
apontadas.

Eduardo Moisés

Fiscalização digital 
de tributos
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Matéria de capa
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Foto de ThisIsEngineering no Pexels

os trata como "macacos de código" - presos em algum espaço, 
produzindo sob comando. 

Os principais desenvolvedores e engenheiros de qualidade de 
software querem participar da resolução de problemas estratégi-
cos e na tomada de decisões. Dê-lhes voz na definição do futuro 
da empresa e autonomia para serem criativos. Eles precisam 
estar no processo desde a concepção do produto ou funcionali-
dade e definição de requisitos funcionais e não funcionais para 
aquele sistema. Elevar o papel dos desenvolvedores envolve uma 
mudança nem sempre sutil de poder e às vezes gera reação em 
áreas da organização que se sentem ameaçadas pela crescente 
influência dos tecnólogos. 

Para isso funcionar, é necessário mudar a mentalidade de 
toda a organização. E o compromisso deve começar no topo. 
Empresas tradicionais do mercado nacional geralmente querem 
responder à competição digital adotando metodologias como a 
Ágil e colocam milhares de pessoas em treinamento. Ou criam 
"centros de inovação" apartados da empresa controladora, ad-
quirem startups na esperança de disseminar seu DNA por toda 
a organização ou terceirizam o desenvolvimento de aplicativos 
para empresas de consultoria. 

A maioria delas descobre que nada realmente mudou - em-
presas inovadoras progridem mais rápido pela simples razão 
que construir software é a maior parte do DNA delas. Isto pode 
piorar se o processo de terceirização dos aplicativos seguir a 
regra de foco no custo. Corrigir tais problemas depende de uma 
leitura mais realista do cenário competitivo em que tais empre-
sas se inserem no que diz respeito à transformação digital e à 
necessidade de software. 

Atualmente, desenvolver softwares que permitam experiências 
incríveis se tornou bem mais fácil do que há dez anos. Por exemplo: 
o advento de microsserviços - pequenos programas que fornecem 
recursos específicos, como comunicação e cobrança - viabilizou 
a entrega de sistemas de forma muito mais ágil porque não há 
necessidade de se construir algo do zero. 

Adicionalmente, existem processos e ferramentas de garantia 
de qualidade automatizada que, se aplicados desde o início do 
processo de desenvolvimento, cortam em até dez vezes o gasto 
com retrabalho para correções de bugs e quintuplicam o tempo 
de entrega de um software. Veja quatro princípios para ajudar a 
adotar uma mentalidade de software: 

• Foque em problemas, não tarefas - Tradicionalmente, a 
área de negócios apresenta ideias e as entregam aos desenvolve-
dores para transformá-las em código. Deixe os desenvolvedores 
contribuírem para solução de problemas de negócio. Quem sabe 
melhor como aplicar software ao seu negócio do que pessoas que 
entendem profundamente de tecnologia? 

• Qualidade é inegociável - De nada adianta ter uma ideia 
perfeita para se diferenciar dos seus competidores e não con-
seguir executá-la com agilidade e qualidade. Você como cliente 
gosta de utilizar um aplicativo/site que não funciona bem? Que 
fica fora do ar quando mais precisa usar? Com problemas de 
vazamento de dados ou sendo canal aberto para crimes ciber-
néticos? Se você não priorizar isso, alguma startup vai fazê-lo e 
você perderá a batalha. 

• Adote a cultura de experimentação - Experimentar é 
pré-requisito para inovação. Crie um ambiente onde os desen-
volvedores executam muitos experimentos e onde o fracasso é 
celebrado em vez de punido. Promova sessões de aprendizado e 
faça autópsias sem culpa para descobrir por que um experimento 
falhou e o que você pode aprender com isso. 

• Seja obcecado por velocidade e adote modelos de 
entrega ágil: As startups implementam novos códigos todos os 
dias. Não dá mais para gastar meses desenvolvendo programas 
cheios de bugs. Procure sempre formas de reduzir o tempo que 
leva entre uma "grande ideia" e um código de produção funcional. 
Trabalhe com pequenas entregas, testando-as com seus clientes, 
colhendo feedbacks rápidos e implementando ajustes no caminho. 

(*) - É CMO e sócio-diretor da Yaman Tecnologia - uma das principais consulto-
rias de engenharia e qualidade de software e segurança cibernética do Brasil, 

especializada no uso da filosofia Lean (www.yaman.com.br).
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As empresas têm que construir seus próprios times de desen-
volvimento e criar uma cultura que transforme seus desenvol-
vedores em "resolvedores" de problemas, criativos e focados na 
qualidade do que estão programando. 

Por isso, defendo um processo de reskilling do time de tec-
nologia nas empresas. Estas pessoas estão entre os recursos 
mais valiosos e, geralmente, inexplorados. São valiosos por 
conhecer profundamente o negócio, bem como os sistemas 
"legados" existentes. 

No entanto, é importante também recrutar e reter engenheiros 
de desenvolvimento e qualidade de software de primeira linha. 
Você já parou para pensar como uma empresa não-tecnológica 
atrai grandes profissionais da área? A resposta é mais simples do 
que parece. Basta mudar a maneira como vê os desenvolvedores 
e engenheiros de desenvolvimento e qualidade de software. Os 
melhores profissionais não vão trabalhar para uma empresa que 
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Há quatro anos, quando trabalhava para a Bain & Company, entendi que a transformação digital tinha vindo para ficar. Se 
quisesse realizar meu sonho de criar algo transformador de verdade, precisaria aprender mais sobre tecnologia. 

Afonso Acauan (*)

Não muito tempo depois, vim para Yaman, uma empresa 
jovem, em franco crescimento e com a qual compartilhava 
a determinação de transformar a vida das pessoas através 

da tecnologia. 

Desde então, meu propósito se tornou um só: ajudar empresas 
brasileiras a vencer na nova economia contribuindo com a trans-
formação do Brasil e da vida dos brasileiros. Este propósito, mais 
do que nunca, é relevante, pois as empresas que vencerão são 
aquelas que verdadeiramente colocam a experiência dos clientes 
no centro e são competentes na materialização de seus insights 
e ideias em experiências digitais. 

Diariamente faço reuniões para apoiar os principais líderes de 
seus setores no Brasil e vejo que as empresas vivem na busca de 
se tornarem disruptivas, como Uber, Airbnb, Netflix e Spotify, e 
querem competir com gigantes como Amazon e Facebook. Muitas 
falham porque não conseguiram construir o melhor software e, 
consequentemente, entregar a melhor experiência para o mer-
cado, que é a receita dos vencedores. 

Infelizmente, muitas delas nunca enxergaram o desenvolvi-
mento de software como uma competência crítica e fundamental 
para seu core business. Elas contam com pacotes de programas 
vendidos por fornecedores de software independentes e con-
tratam consultores para customizá-los. O grande problema está 
no fato de que os programas empacotados não podem ser muito 
customizados. 

Além disso, o cuidado com a qualidade de software é muitas 
vezes negligenciado em troca de uma economia no curto prazo, 
que acaba se revelando contraproducente. Em diversas oportu-
nidades percebo a seguinte distribuição do foco esperado pelas 
empresas: 80% custo, 20% expertise e experiência do time de 
consultores. Só que tecnologia não é código; é sobre as pessoas 
que criam o código e garantem sua qualidade. 

Portanto, essa visão míope impede que essas empresas consigam 
ser competitivas frente àquelas que realmente focam na qualida-
de da experiência digital entregue a seus clientes, da ideia até a 
execução. Utilizar soluções de prateleira funciona para sistemas 
de back-office, como marketing e finanças, não para as áreas do 
negócio voltadas aos clientes. Como você pode se diferenciar e 
obter vantagem competitiva se estiver usando a mesma solução 
que todos os outros? Nesta parte do seu negócio, sua escolha 
não é "build or buy" mas "build or die"! 

A novA (deS)vAntAgem 
competitivA comum  

àS empreSAS dA  
economiA digitAl

deSenvolvimento de SoFtwAre



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO ARAGON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/04/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcio Pereira dos 
Santos e de Elaine Maria de Sousa Aragon dos Santos. A pretendente: AUDREY BERNI-
NI, de nacionalidade brasileira, profissão relações públicas, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (30/04/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Décio de Oliveira Bernini e de Simone Aparecida Oliveira Bernini.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE SOUSA AGOSTINHO, de nacionalidade bra-
sileira, profissão gestor de projetos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (19/08/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Alberto Correia Agostinho e de Maria Augusta Sousa Agostinho. A pretendente: 
LILIAN PAULA MILANI, de nacionalidade brasileira, profissão analista financeiro, estado 
civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia (22/02/1990), residente 
e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, filha de Oswaldo Ademir Milani e de 
Luzia Ferreira Milani.

O pretendente: RAFAEL LOURENÇO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/10/1983), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wagner Lourenço da Silva e 
de Marli de Oliveira Cobra da Silva. A pretendente: RENATA FRASÃO SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão engenheira civil, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (07/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Severino Santos e de Marilene Frasão Santos.

O pretendente: FERNANDO MANOEL SOEIRO DOMINGUES JUNIOR, de nacionalida-
de brasileira, profissão analista fiscal, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (06/12/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Fernando Manoel Soeiro Domingues e de Catia Regina Leal de Matos. A pretendente: 
STEPHANIE TESSESINE, de nacionalidade brasileira, profissão biomédica, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/05/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Luis Tessesine e de Cristina Cochut Tessesine.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA DAMIANI, de nacionalidade brasileira, profissão auxi-
liar administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/04/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arnaldo Damiani e de 
Naedna Maria de Oliveira Damiani. A pretendente: GIOVANNA RABELO QUEZADAS, 
de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (04/09/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Francisco Carlos Soler Quezadas e de Marinalva Rabelo da Silva.

O pretendente: HENRIQUE QUERO POYATO, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/07/1960), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Enrique Quero Moron 
e de Rosa Poyato Quero. A pretendente: DENISE LUZIA ENGRACIA, de nacionalidade 
brasileira, profissão policial militar, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (13/12/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Douglas Engracia e de Eliza da Conceição Engracia.

O pretendente: JOEL VASILIEV NETO, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
e desenvolvedor de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(25/12/2002), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Thiago 
Vasiliev e de Lucia Cremer Vasiliev. A pretendente: NICOLLY CAMILLY BARBOSA, de 
nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (11/04/2002), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Rodrigo Barbosa da Conceição e de Cibelle Regiane da Silva Conceição.

O pretendente: LUCIANO COSTA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Iguaí - BA, no dia (21/03/1975), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alexandre Nascimento de Sousa e 
de Miria Costa. A pretendente: ELIENE RIBEIRO CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresária, estado civil solteira, nascida em Poções - BA, no dia (04/08/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Ribeiro Campos 
e de Anisia Maria de Jesus.

O pretendente: EDINALDO ROBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
metroviário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/05/1966), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paul o - SP, filho de Cosme Evangelista 
Silva e de Maria Julia da Silva. A pretendente: PAULA REGINA YURIKO ITO, de nacio-
nalidade brasileira, profissão terapeuta, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (11/06/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Kunio Ito e de Elena Shoko Ito.

O convivente: DEMERSON GABRIEL BUSSONI, de nacionalidade brasileira, profissão 
enfermeiro, estado civil divorciado, nascido em Palmital - SP, no dia (28/12/1975), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edio Bussoni e de Terezinha 
Conceição de Andrade Bussoni. A convivente: SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em Guarai 
- TO, no dia (18/01/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Jose Carneiro de Araujo e de Maria Luiza Alves de Araujo.

O convivente: BRUNO ANTONIO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão gerente 
de projetos, estado civil solteiro, nascido em Osvaldo Cruz - SP, no dia (20/01/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio Alves e de 
Rosani Antonio Alves. A convivente: JOICE KELI OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão advogada, estado civil solteira, nascida em Suzano - SP, no dia (26/07/1988), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Francisco Oliveira 
e de Joanita Paiva Oliveira.

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: JOÃO LUIZ FILHO, profissão: açougueiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São João do Rio do Peixe, PB, data-nascimento: 09/12/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Luiz Neto e de Maria do Socorro Luiz. A 
pretendente: HELENILDA CEZARIO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santa Rita, PB, data-nascimento: 03/11/1973, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Cezario da Silva e de Tereza Maria dos Santos Silva.

O pretendente: DANILO SOARES DE LUCENA, profissão: assistente de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
20/10/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Barbosa de 
Lucena e de Antonia Soares de Lucena. A pretendente: BRUNA RACOSKI LUNA, pro-
fissão: assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 03/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silas Santos 
Luna e de Ivete Racoski Luna.

O pretendente: MAGDIEL LUIZON CAMILO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1984, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Camilo e de Cleudete Luizon Camilo. 
A pretendente: DAYANE MENDES DA SILVA PEREIRA, profissão: recepcionista, es-
tado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Leal da Silva e de Iris Mendes Luizão 
da Silva.

O pretendente: EMANUEL SANTIAGO SILVA DE FRANÇA, profissão: cobrador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Anadia, AL, data-nascimento: 23/03/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gelto Farias de França e de Maria de Fatima Sil-
va de França. A pretendente: SHIRLEI DOS SANTOS FARIAS, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Erinaldo Jose Farias e de Ely Cristina 
dos Santos Farias.

O pretendente: CÁSSIO DIAS MENDES, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Antonio Alves Mendes e de Erineide Dias dos Santos Men-
des. A pretendente: MICHELLE OLIVIA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: Campo Grande, AL, data-nascimento: 19/11/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José dos Santos e de Olivia da Silva.

O pretendente: JESSÉ CORDEIRO DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Gilberto Dias Alves da Silva e de Damiana Cordeiro de 
França da Silva. A pretendente: YASMIN JARDIM DOS SANTOS, profissão: cuidadora 
de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 22/11/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lucilia Jardim 
dos Santos.

O pretendente: RAFAEL GOMES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Claudines da Silva e de Luciana Gomes da Silva. A pretenden-
te: NÁDIA CRISTINA BRANDÃO VILAR DE SOUZA, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Vilar de Souza e de Natalina 
Pereira Brandão.

O pretendente: KENNETH IKECHUKWU ANYIAM, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ogbeke Nigeria, data-nascimento: 08/12/1992, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastian Anyiam e de Patience Anyiam. A pretenden-
te: JESSICA BRITO COSTA, profissão: logística, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Osasco, SP, data-nascimento: 09/05/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Nilda Brito Costa dos Santos.

O pretendente: GUILHERME DA SILVA CASTRO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1986, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Wagner da Silva Castro e de Heloisa Poletti Castro. A 
pretendente: MARIANA SEQUEIRA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Manoel Ribeiro da Silva e de Maria Evani Sequeira Lima Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS SANTOS DAMACENA, profissão: padeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Riachão do Dantas, SE, data-nascimento: 28/06/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Renivaldo Rodrigues Damacena e de Josefa 
Nogueira dos Santos Rodrigues Damacena. A pretendente: KEILA MOREIRA BIAZO-
TO, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 14/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Leodino Biazoto 
e de Sebastiana Moreira Biazoto.

O pretendente: FELIPE FERREIRA ALVES, profissão: manobrista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Antonio Alves e de Rosângela Aparecida Ferreira Alves. A 
pretendente: LETICIA CRISTINA DA SILVA ROCHA, profissão: assistente administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fabio Alves Rocha e de Kateane 
Cristina da Silva.

O pretendente: MICHEL PLATINIR LIMA CASTELO BRANCO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Zé Doca, MA, data-nascimento: 27/05/1987, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Rodrigues Castelo Branco e 
de Auzenira Ferreira Lima. A pretendente: ANDREIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Moncao, MA, data-nascimento: 
02/02/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Ferreira da 
Silva e de Francisca Pereira da Silva.

O pretendente: RICARDO SANTOS MONTEIRO DA CRUZ, profissão: vigilante de car-
ro forte, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/02/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jair Monteiro da Cruz e de Ivonete 
Santos da Cruz. A pretendente: MARCELLA MARINHO DA SILVA, profissão: pren-
das domésticas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/03/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Marinho da 
Silva e de Vera Lucia Laustidio.

O pretendente: EZEQUIEL PEDRO PIMENTEL DA SILVA, profissão: aux. de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1998, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Pimentel da Silva e de Maria Iza-
bel da Silva. A pretendente: MARIA JAYANE SOARES DE LIMA, profissão: operadora 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Catarina, CE, data-nascimento: 19/01/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jairo Ferreira Lima e de Antonia 
Soares da Silva Lima.

O pretendente: PAULO FELIX DA SILVA, profissão: padeiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Ribeirão, PE, data-nascimento: 19/04/1991, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Felix da Silva Filho e de Maria Dolores da Silva. A pretendente: 
RAQUEL NASCIMENTO SOUSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Ramalho Nascimento da Silva e de Consuelo Dias de Sousa.

O pretendente: GILVANI GOMES NOVAIS, profissão: rebobinador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Cruz Cabrália, BA, data-nascimento: 29/05/1970, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Milton de Oliveira Novais e de Zelita Roseira Gomes. 
A pretendente: APARECIDA VIVALDO DA SILVA, profissão: prendas domésticas, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 29/04/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Luiz da Silva e de Venina Vivaldo da Silva.

O pretendente: RODOLFO DE OLIVEIRA MOREIRA, profissão: autônomo, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/12/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Isaias Geraldo Moreira e de Maria de Oliveira 
Lemes. A pretendente: PRISCILA DOS SANTOS RODRIGUES, profissão: aux. de es-
toque, estado civil: divorciada, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 15/03/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alcides Aparecido Rodrigues e de 
Benedita Mauricio dos Santos.

O pretendente: SANDRO CAVALCANTE DE FREITAS, profissão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1994, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Joel Amorim de Freitas e de Valdelice Maria Cavalcante 
de Freitas. A pretendente: NOÉLIA SILVA GUEDES, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1993, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Noelio da Silva Guedes e de Floripes Pereira da Silva.

O pretendente: IURI OLIVEIRA PADILHA LETHIERI, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Padilha da Silva Lethieri e de Marinalva 
Penha da Silva Oliveira. A pretendente: ANGELICA COELHO DE OLIVEIRA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 02/03/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valter Coelho de 
Oliveira e de Raquel Calegaretti de Oliveira.

O pretendente: CLAUDEMIR DA SILVA SANTOS, profissão: estoquista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Cicero de Araujo Santos e de Maria Magnolia da Silva. A pre-
tendente: CAROLINA KARINE DA SILVA BISPO, profissão: autônoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Adilson de Souza Bispo e de Katia Aparecida Silva dos Santos.

O pretendente: IZAIAS DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: divorciado, naturali-
dade: Teresina, PI, data-nascimento: 24/04/1970, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Maria Luiza da Silva. A pretendente: LAUDI MARTINS DOS ANJOS, profis-
são: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Canarana, BA, data-nascimento: 
24/08/1969, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lourivaldo Martins dos 
Anjos e de Maria Luiza dos Anjos.

O pretendente: ELESSON DA SILVA OLIVEIRA, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barra do Corda, MA, data-nascimento: 23/09/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Deusatonio Silva Oliveira e de Elizane Alves 
da Silva. A pretendente: DANIELA SALES DE SOUZA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Vieira de Souza e de Maria Lucia Sales 
Barbosa.

O pretendente: BRUNO FERNANDES DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José da Silva e de Rosemeire Fernandes da Silva. 
A pretendente: IARA LOPES DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 24/10/1979, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Erasmo Manoel da Silva e de Rosa Maria Lopes da Silva.

O pretendente: JOSÉ ARNALDO CORREIA, profissão: motorista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Marília, SP, data-nascimento: 21/11/1964, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Jose Correia Junior e de Sebastiana Tavares Correia. A pretendente: 
MARIA CICERA DA SILVA, profissão: prendas domésticas, estado civil: solteira, natura-
lidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 22/09/1960, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José Firmino da Silva e de Maria Marques do Nascimento.

O pretendente: PEDRO ELIAS GOMES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1977, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Gomes e de Maria Aparecida Elias. A preten-
dente: SUELLEN FERREIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Cilenai Ferreira da Silva.

O pretendente: ANDRÉ DE ARAUJO SHIONO, profissão: tatuador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1984, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Massar Shiono e de Heleny Aparecida de Araujo Shiono. 
A pretendente: TALITA DE MELO FELIPE, profissão: professora de inglês, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1992, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Jozias Felipe de Melo e de Maria Rozimar de Melo 
Felipe.

O pretendente: FELIPE ALBERTO DOS SANTOS, profissão: técnico administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 18/09/1997, 
residente e domiciliado em Taboão da Serra, SP, filho de Luis Alberto dos Santos e de 
Angela Maria Salgado dos Santos. A pretendente: JULYANNA SANTOS SANTANA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 22/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gildasio Carvalho 
Santana e de Maria da Cruz do Nascimento Santos.

O pretendente: MARCELO DA SILVA ARAUJO, profissão: operador de máquinas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ibotirama, BA, data-nascimento: 30/05/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes Araujo e de Maria Pereira da 
Silva Araujo. A pretendente: NEUMARA ALVES SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itaberaba, BA, data-nascimento: 22/07/1992, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Manoel Santos e de Minervina de Jesus Alves.

O pretendente: VITOR SANTOS DANTAS, profissão: auxiliar de impressão, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1996, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Rildo Alves Dantas e de Patricia Alexandrina dos 
Santos. A pretendente: JULIANA AMIN DA SILVA, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1999, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Aminadabe José da Silva e de Edilene Alves da Silva.

O pretendente: RAFAEL SOUSA DA SILVA, profissão: consultor de negócios, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Água Preta, PE, data-nascimento: 16/12/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mário Cesar Manoel da Silva e de Mirian Sousa 
de Araujo. A pretendente: VÂNIA DOS SANTOS ANTUNES, profissão: advogada, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Carbonita, MG, data-nascimento: 01/03/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vitor Valério Antunes e de Estela Márcia dos 
Santos Antunes.

O pretendente: ALEXANDRE DE ALMEIDA VAZ, profissão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elvis Ferreira Vaz e de Regiane Santos de Al-
meida. A pretendente: ANA LUÍSA MISAO, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1998, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Paulo Akio Misao e de Maria Stela Casagrande Misao.

O pretendente: CAIQUE JERONIMO SERAFIM, profissão: aj.pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Marcos Roberto Serafim e de Elisangela Jeronimo da Silva. A 
pretendente: ESTER CAROLINE DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Carlos dos Santos e de Helena Antunes dos Santos.

O pretendente: DANIEL YOSHIO SAITO, profissão: fisoterapeuta, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Atilio Massasharu Saito e de Valquiria Marçal Pavan Saito. 
A pretendente: DEISE NASCIMENTO VARJÃO, profissão: técnica de enfermagem, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1991, residente 
e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de Valdemar Cardoso Varjão e de Teresa 
Nascimento Varjão.

O pretendente: TIAGO VIEIRA DO NASCIMENTO, profissão: aux.contabilidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cicero Vieira do Nascimento e de Luzinete Lopes 
Silva do Nascimento. A pretendente: FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA LEITE, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/09/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Leal Leite e de 
Cicera do Nascimento Silva.

O pretendente: IGOR URBANI DE LUNA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Joseildo José de Luna e de Katia Regina Urbani de Luna. A 
pretendente: VICTORIA BEATRIZ SILVA CLEMENTINO, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wellington da Silva Clementino e de Marta da 
Silva Clementino.

O pretendente: MARCOS ANTONIO MATEUS, profissão:, estado civil: viúvo, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1968, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Jose Mateus e de Rosa de Araujo Mateus. A pretendente: DIVI-
NA LUCIA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Francisco da Glória, MG, data-nascimento: 03/12/1973, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Sebastião Arnaldo dos Santos e de Maria Jose dos Santos.

O pretendente: JOSE LUIS MARTINS DE SOUSA MEDEIROS, profissão: aposentado, 
estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1962, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gil de Sousa Medeiros e de Maria Eugenia 
Martins Medeiros. A pretendente: AUREA DOS REIS, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1970, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Antonio dos Reis e de Janete Pereira Feliciano.

O pretendente: DENIS CARLOS DA COSTA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Maria Agda da Silva. A pretendente: TATIANA SILVA DUAR-
TE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
02/10/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marilene Jesus Silva e 
de José Domingos Duarte.

O pretendente: ELVIS AVELINO DOS SANTOS, profissão: func. público estadual, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mario Avelino dos Santos e de Elisabete Ribeiro 
dos Santos. A pretendente: VIVIAN SERRANO SANCHES, profissão: psicóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Decio Serrano Sanches e de Miriam Macedo 
Sanches.

O pretendente: RENAN ERNESTO SILVA PINTO, profissão: eng. software, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1998, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Ilson Ernesto Pinto e de Edjane Maria da Silva. A 
pretendente: ROBERTA MOTA ORLANDO, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Roberto Orlando e de Cristiana Mota Orlando.

O convivente: DIEPHTHE BREZIER, profissão: marketing digital, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 18/08/1996, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Onellio Brezier e de Juna Devalcy. A convivente: MYLENDJA JEAN 
FRANCOIS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nasci-
mento: 07/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Georges M Jean 
Francois e de Jacqueline Valcin.

O convivente: ANDRÉ MACHADO GOMES, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1978, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Francisco Amaro Gomes e de Leonilda Machado Gomes. A con-
vivente: BETANIA ZAPPAROLI GUIDA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: Curitiba, PR, data-nascimento: 05/11/1979, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Salvador Aparecido Guida e de Maria Cecilia Zapparoli Guida.

Mais de meio milhão de 
servidores públicos federais 
de todo o país já podem obter 
certificados digitais de forma 
rápida e sem a necessidade 
de comparecimento pre-
sencial para comprovação 
da identidade. A emissão 
simplificada é feita pelo Si-
gepe, Sistema de Gestão de 
Pessoas do Governo Federal, 
que pode ser utilizado para 
consultar prévias de contra-
cheque e marcação de férias, 
além de outros serviços. 
Mais de 15 mil certificados 
já foram obtidos por meio 
do sistema.

“É uma ampliação signifi-
cativa do acesso a certifica-
dos digitais, já que atualmen-
te não há uma rede capaz de 
atender a todos os servidores 
que necessitam da identi-
dade virtual no interior do 
Brasil”, destaca o gerente 
do Serviço de Certificação 
Digital do Serpro, Pedro 
Motta. Tudo é feito de forma 
100% online, sem nenhum 
uso de papel, utilizando as 
informações cadastradas no 
Sigepe, com autorização da 
chefia imediata ou do grupo 
de autorizadores do órgão, 
gerando aos órgãos públicos 
uma economia de custos 
estimada em 70%.

O Certificado Digital é 
basicamente uma carteira 
de identidade eletrônica que 
possibilita a troca segura 
de informações na inter-

net. O agente de registro é 
quem realiza a autentica-
ção dessa identidade, seja 
para um indivíduo ou uma 
organização. Diversos tipos 
de documentos podem ser 
assinados e enviados com o 
certificado, que contém os 
dados do seu titular, como 
nome, CPF e data de nasci-
mento. A tecnologia também 
permite o acesso seguro a 
sistemas governamentais e 
empresariais.

Como as manifestações 
dos órgãos da administra-
ção possuem fé pública, a 
figura do agente de registro 
pode ser substituída pelo 
próprio chefe do solicitante 
ou, ainda, por uma banca de 
autorizadores instituída pelo 
órgão. A segurança do pro-
cedimento é reforçada pela 
utilização do Sigepe, que 
registra cada etapa do pro-
cedimento. Para que o órgão 
possa emitir o certificado, é 
preciso realizar um contrato 
específico com o Ser

Se você é servidor público 
federal e precisa de certifica-
do digital para exercer suas 
atividades, acesse o tutorial 
online e confira o passo a 
passo para a emissão. Se o 
seu órgão ainda não possui 
contrato para emissão via 
Sigepe, o representante 
pode entrar em contato 
com o Serpro pelo e-mail: 
(comercial@serpro.gov.br) 
- (AI/Serpro).

Mais de 15 mil certificados 
digitais já foram 

emitidos pelo Sigepe
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ESTEVÃO SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão controlador de acesso, nasci-
do no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/101.FLS.198-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa (08/09/1990), residente e 
domiciliado Rua Mariz Sarmento, 255, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Atevaldo José de Oliveira e de Maria Helena de Souza Severino Oliveira. ARIANE FRAN-
CO FIGUEIREDO, estado civil solteira, profissão analista de crédito imobiliário, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/331.FLS.244-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(25/09/1992), residente e domiciliada Rua Mariz Sarmento, 255, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Fausto Figueiredo Neto e de Vanderli Franco Franciso Bonifacio.

PABLO GABRIEL AQUINO AFONSO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
neste Distrito, (CN:LV.A/361.FLS.221 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
dezembro de mil novecentos e noventa e nove (10/12/1999), residente e domiciliado 
Rua Paisagem Noturna, 326, apartamento 332-C, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucia Helena Afonso. TALITA ROMÃO CA-
MARGO, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida neste Distrito, 
(CN:LV.A/317.FLS.049-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho de 
mil novecentos e noventa e oito (25/07/1998), residente e domiciliada Rua Paisagem 
Noturna, 326, apartamento 332-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Rogerio Camargo e de Zélia Archanjo Romão Camargo.

FABIO NASCIMENTO LIMA NEVES, estado civil solteiro, profissão auxiliar administra-
tivo, nascido neste Distrito (CN:LV.A/173.FLS.184 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (19/12/1992), residente 
e domiciliado Avenida Inajá-Guaçu, 1050, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Raimundo das Neves e de Lucineide Nascimento Lima Neves. PAULA 
SANCHES PEREIRA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nasci-
da neste Distrito (CN:LV.A/344.FLS.092 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
junho de mil novecentos e noventa e nove (06/06/1999), residente e domiciliada Avenida 
Inajá Guaçu, 1050, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Andrade 
Pereira e de Cláudia Regina Sanches Pereira.

ANTONIO JOSIVAN GOMES DA COSTA, estado civil divorciado, profissão tosador, nas-
cido em Uruburetama, Estado do Ceará, Uruburetama, CE no dia vinte e sete de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e dois (27/02/1992), residente e domiciliado Rua Guerra de 
Aguiar, 210, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Coutinho da Costa e de Luzanira Gomes da Costa. GISLAINE PEREIRA XAVIER, estado 
civil solteira, profissão banhista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/273.FLS.160-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa e sete (10/03/1997), 
residente e domiciliada Rua Guerra de Aguiar, 210, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Xavier Neto e de Joaquina Pereira de Jesus.

CRISTIANO GOMES GALVÃO, estado civil solteiro, profissão assistente administra-
tivo de vendas, nascido em em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-012,FLS.064-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta 
(01/06/1980), residente e domiciliado Rua Padre Antão Jorge, 341, Vila Progresso, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Soares Galvão e de Anedina Gomes Galvão. 
NADJA CALANNA CORRÊA, estado civil solteira, profissão analista de ouvidoria, nas-
cida em no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV-A 038,FLS.015-PARI/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa (26/05/1990), residente e 
domiciliada Rua Padre Antão Jorge, 341, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Wanderlei Aparecido Sanches Corrêa e de Sarina Tatsuko Calanna Corrêa.

BRUNO RODRIGUES CAETANO, estado civil solteiro, profissão analista de service desk, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.058-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e três (07/08/1993), residente 
e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 03, apartamento 16, Vila Taquari, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Jose Manoel Caetano Filho e de Lizete Rodrigues Nascimento 
Caetano. MICHELI NASCIMENTO RODRIGUES, estado civil solteira, profissão biomédica, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/197.FLS.177 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (15/02/1994), residente e domiciliada 
Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 03, apartamento 16, Vila Taquari, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Sergio Rodrigues e de Vanda Cirilo do Nascimento Rodrigues.

ALAN SOBRAL CATHARINA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/434.FLS.050V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vin-
te e sete de maio de mil novecentos e noventa e sete (27/05/1997), residente e domici-
liado Rua Alfredo Catalani, 197, casa 01, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antonio Catharina e de Tania Maria Sobral Catharina. ROSIMARY EDUARDO 
OLIVEIRA PAULO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Osasco, neste 
Estado (CN:LV.A/189.FLS.299-2º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia 
cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (05/02/1996), residente e domici-
liada Rua Alfredo Catalani, 171, casa 03, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Rosinaldo Oliveira Paulo e de Cicera Eduardo de Araujo.

KIEL DOS SANTOS NETO, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e 
noventa e um (15/08/1991), residente e domiciliado Rua Andaluzita, 320, Jardim Fazenda 
Rincão, Arujá, neste Estado, Arujá, SP, filho de Marcos Roberto dos Santos e de Antonia 
Antoneide Bezerra de Sousa Santos. ALINE MORAIS DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão engenheira civil, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (20/02/1992), residente e domiciliada Rua 
Taperaçu, 286, apartamento 11, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luilço Joaquim da Silva Filho e de Angela Maria Morais dos Santos. 
Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Arujá, neste Estado.

NATANAEL NASCIMENTO FIGUEREDO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/003.FLS.060-1º DISTRITO DE MACEIÓ/
AL), Maceió, AL no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e sete 
(19/12/1997), residente e domiciliado Rua General Moreira Couto, 13, Jardim São Pedro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Salvo de Figueredo e de Alvina Nascimento da 
Silva Figueredo. ANA BEATRIZ SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, profissão au-
tônoma, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/160.FLS.043-1º DISTRITO DE 
MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia trinta de junho de dois mil e um (30/06/2001), residente e 
domiciliada Rua General Moreira Couto, 13, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio de Oliveira Santana e de Maria de Fatima da Silva Santana.

DICSON ROQUE FIGUEIREDO, estado civil divorciado, profissão encarregado de ma-
nutenção, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil 
novecentos e noventa (24/07/1990), residente e domiciliado Avenida Antônio de Sousa 
Queiroz, 18, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Beijamim Roque Fi-
gueiredo e de Rita Amaral Figueiredo. PATRICIA LOPES DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/347.FLS.070V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e nove (07/07/1999), 
residente e domiciliada Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 18, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Zenir Lopes da Silva e de Geralda Rolim Duarte Silva.

NATANAEL EVILACIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/417.FLS.027V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete 
de julho de dois mil e dois (07/07/2002), residente e domiciliado Rua Cinco, 1284, Cida-
de Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amauri Evilacio 
da Silva e de Rita de Cassia Leite Silva. THALITA DOS SANTOS SOUZA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/338.FLS.159-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e nove (06/04/1999), re-
sidente e domiciliada Rua Cinco, 1284, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de João dos Santos Souza e de Ivoneide Moreira dos Santos.

BRUNO BATISTA GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/077.FLS.086V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/09/1984), residente e domiciliado Rua 
Palma Sola, 195, casa 06, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Gomes da Silva 
e de Maria Jose Batista Mimosa da Silva. BRUNA VIEIRA DA COSTA POMPEU, estado 
civil solteira, profissão manicure, nascida neste Distrito (CN:LV.A/276.FLS.287-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e sete 
(25/04/1997), residente e domiciliada Rua Palma Sola, 195, casa 06, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Alexandre Vitoriano Pompeu e de Jussara Vieira da Costa Pompeu.

CALEBE SULPRINO BATISTA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em Ibaiti, 
Estado do Paraná (CN:LV.A/048.FLS.021-IBAITI/PR), Ibaiti, PR no dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e noventa e três (19/08/1993), residente e domiciliado Rua Alexandre 
Dias, 370, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Sergio Batista e 
de Roseli Sulprino Francisco Batista. GIOVANA DA ROCHA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão pedagoga, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/258.FLS.178V ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e seis 
(11/09/1996), residente e domiciliada Rua Guariuba, 377, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edilson Martildes dos Santos e de Elaine da Rocha dos Santos.

JEDSON SILVA FERNANDES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/181.FLS.093 JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (17/01/1989), 
residente e domiciliado Rua Águas de Março, 21, A, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gescivaldo Medeiros Fernandes e de Edna 
Jesus da Silva. TEICIANE RAMALHO SILVA, estado civil solteira, profissão fisiotera-
peuta, nascida neste Distrito (CN:LV.A/234.FLS.270 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (11/10/1995), residente e 
domiciliada Rua Sal da Terra, 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira da Silva e de Adriane Maria Ramalho de Oliveira.

JOÃO IESCA RODRIGUES FILHO, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
em no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois de abril de mil 
novecentos e quarenta e nove (02/04/1949), residente e domiciliado Rua Juçaral, 587, 
casa 08, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Iesca Ro-
drigues e de Amabile Vechini Iesca. CLAUDETE HELENA BEDUN, estado civil solteira, 
profissão administradora de empresas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/011.
FLS.296-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil 
novecentos e quarenta e sete (28/10/1947), residente e domiciliada Rua Ibiajara, 881, 
casa 07, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Bedun 
e de Maria da Silva Bedun.

FABIO GONÇALVES DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profissão comerciante, nas-
cido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.273-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e dois 
(23/08/1982), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 521, apartamento 54-B, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Kerginaldo Gal-
vão de Medeiros e de Lindaci Gonçalves de Medeiros. DÉBORA CRISTINA EUGENIO, 
estado civil solteira, profissão coordenadora, nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta 
Capital (CN:LV.A/064.FLS.147-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de se-
tembro de mil novecentos e setenta e quatro (18/09/1974), residente e domiciliada Rua 
Virgínia Ferni, 521, apartamento 54-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Justo Dagoberto Eugenio e de Maria de Lourdes Eugenio.

JUAN ANTUNES DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de hiper-
mercado, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/203.FLS.115V-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa 
e seis (20/05/1996), residente e domiciliado Rua Verbos do Amor, 63, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Vital da Silva 
e de Silvana Antunes de Jesus Silva. BRUNA MACIEL MARTINS, estado civil soltei-
ra, profissão operadora de telemarketing, nascida em Francisco Morato, neste Estado 
(CN:LV.A/047.FLS.200-FRANCISCO MORATO/SP), Francisco Morato, SP no dia pri-
meiro de abril de mil novecentos e noventa e seis (01/04/1996), residente e domiciliada 
Rua Verbos do Amor, 63, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Espedito de Moura Martins e de Evaniza Miranda Maciel.

GUILHERME GARCIA, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, nascido no Subdistri-
to Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.164-VILA MARIANA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e dois (03/08/1992), residente 
e domiciliado Rua Arraial da Anta, 468, apartamento 131, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Lourdes Aparecida Garcia. NATALIA ARIANE DA SILVA 
MANIÇOBA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Carapicuíba, neste 
Estado (CN:LV.A/048.FLS.389 ITAPEVI/SP), Carapicuíba, SP no dia vinte e cinco de de-
zembro de mil novecentos e noventa (25/12/1990), residente e domiciliada Rua Arraial 
da Anta, 468, apartamento 131, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Fernandes Maniçoba e de Maria Gorete da Silva Maniçoba.

ANDREY OLIVEIRA DO BOMFIM, estado civil solteiro, profissão analista de planeja-
mento, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/192.FLS.194 LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e um (04/07/1991), re-
sidente e domiciliado Rua Giovanni Quadri, 166, bloco 11, apartamento 42, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves do Bomfim 
e de Maria Socorro Oliveira do Bomfim. MACILEIDE DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/390.
FLS.124-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de dezembro de 
mil novecentos e noventa e quatro (30/12/1994), residente e domiciliada Rua Giovanni 
Quadri, 166, bloco 11, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Severino Francisco da Silva e de Maria Madalena da Silva.

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: SÉRGIO LOPES DE FRANÇA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Lima de França e de Olezainha Lopes de França. A pretendente: 
ROSANA MAIA FERREIRA, estado civil solteira, profissão líder auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/1970), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Ferreira e de Iracema Maia Ferreira.

O pretendente: CLAUDEMIR IDELFONSO RAMOS, estado civil solteiro, profissão pintor 
residencial, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudemir Ramos e de Maria Teresa Idelfonso. A 
pretendente: THAIS OLIVEIRA SALES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Ivo Sales da Silva e de Valdilene de Oliveira.

O pretendente: CLEOSMAR DOS SANTOS GARCIA, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em Borrazópolis, PR, no dia (28/10/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Moizes Garcia de Jesus e de Zenaide dos Santos 
Garcia. A pretendente: EVELISE RENATA FREITAS PINTO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Rogério Auriovaldo Pinto e de Ernestina de Lurdes Freitas.

O pretendente: JOHNNY HENRIQUE ALVES MOREIRA, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em Campinas, SP, no dia (18/01/1991), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo César Moreira e de Neuseli Alves Moreira. 
A pretendente: AMANDA SUZART SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/06/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Amarildo Feitosa Santos e de Elizete Suzart Santos.

O pretendente: LAZARO VINICIUS BERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de padaria, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1999), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Berto da Silva e de Roseneide 
Rodrigues dos Santos Silva. A pretendente: GABRIELY MARTINS DOS SANTOS PEDRO, 
estado civil solteira, profissão repositor, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/12/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Robson dos Santos Pedro 
e de Fernanda Martins de Paula.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS MENDONÇA, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ilma Aparecida dos Santos Mendonça Silva. A pretendente: 
ALINE OLIVEIRA PINTO, estado civil solteira, profissão assistente de advogado, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/08/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marcelo de Almeida Pinto e de Rozália Pereira Oliveira Pinto.

O pretendente: BRUNNO VINICIUS VILLA MEDEIROS, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro civil, nascido em Guarulhos, SP, no dia (11/12/1989), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Luis Eloy Villa Ramos e de Nelma Maria de Me-
deiros Villa. A pretendente: AMANDA LIMA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/08/1995), residente e domiciliada na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Renivaldo Silvano da Silva e de Margarete Lima da Silva.

O pretendente: BIÁDINNY SANTOS DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Sento Sé, BA, no dia (21/02/2000), residente e domiciliado no Jardim 
Robru, São Paulo, SP, filho de Joselicio Vieira da Cruz e de Sandra Regina Alves dos 
Santos. A pretendente: LORRANY ISABELLY DE OLIVEIRA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão estagiária, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/06/2003), residente e 
domiciliada no Jardim Robru, São Paulo, SP, filha de Jose Ferreira da Silva Filho e de 
Elisangela Alves da Silva Oliveira Silva.

O pretendente: ALEXSANDRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão técnico 
de informática, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1976), residente e domiciliado em 
Londres, Reino Unido, filho de Amaro Antino Gonçalves dos Santos e de Merces Jujeque 
dos Santos. A pretendente: FABIOLA TENORIO RIBEIRO, estado civil divorciada, profissão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Gomes Ribeiro e de Cristina Tenorio Gomes Ribeiro.

O pretendente: ARMANDO NUNES DE AMARAL, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/09/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Nunes de Amaral e de Maria de Lour-
des Amaral. A pretendente: MÔNICA BORGES DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profissão cozinheira, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (30/03/1978), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Abel Barbosa de Araujo e de 
Valderina Borges de Araujo.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE MACABEU PEREIRA, estado civil solteiro, 
profissão operador de usina, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/12/1992), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Viana Pereira e de Silvia 
Regina Macabeu. A pretendente: EMILY LETÍCIA RODRIGUES DE ASSIS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/04/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Iremar Rodrigues de Assis 
e de Izabel Maria da Conceição Belo de Assis.

O pretendente: MILTON MORILLA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão aposen-
tado, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1947), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Argemiro José de Souza e de Antonia Morilla de Souza. 
A pretendente: APARECIDA MARTINS DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Quintana, SP, no dia (18/06/1953), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Santino José de Lima e de Maria Martins de Lima.

O pretendente: FELIPE BASTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Aparecido Nascimento e de Claudinete 
Bastos Nascimento. A pretendente: DANIELA DE ALMEIDA FERNANDES, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida em Barra do Choça, BA, no dia (21/11/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dalmar Santos Fernandes 
e de Aldetisa Ana de Almeida Santos.

O pretendente: WILLIAM SIDNEY SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/01/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sidney Teodoro Barbosa e de Maria de Fatima 
Santos Silva. A pretendente: ADRIANA LIMA SOARES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio da Silva Soares e de Roseline 
Maria de Lima.

O pretendente: ELCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/07/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elcio de Oliveira e de Noemia Wingter de Oliveira. 
A pretendente: INGRID CELINA DA CONCEIÇÃO DE LIMA, estado civil solteira, profis-
são promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/11/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Macedo de Lima e de Josefa 
Celina da Conceição.

O pretendente: ALAN DOS REIS AMORIM, estado civil solteiro, profissão pizzaiolo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1994), residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo, SP, filho de Silvar dos Reis Amorim e de Neuza dos Reis Amorim. A 
pretendente: BRUNA SANTOS REZENDE, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/06/1996), residente e domiciliada no Jardim 
São Luís, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio de Farias Rezende e de Tatiana 
Santos Rezende.

O pretendente: MAURICIO DAMASCENO SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1998), residente e domiciliado nes-
te distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Damasceno Santos e de Elizangela 
Gomes dos Santos. A pretendente: MAIARA LAVOR SANTOS, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ariosvaldo Feitosa Santos e de Maria 
Claudia de Lavor Sobrinho.

O pretendente: JÚNIOR DA SILVA NERY SOUZA, estado civil solteiro, profissão analista 
de qualidade, nascido em Guarulhos, SP, no dia (01/01/1989), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Gill Mayeron Nery Souza e de Telma da Silva 
Ferreira. A pretendente: JOHN LENO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
atendente de padaria, nascido em Amontada, CE, no dia (05/08/1990), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de João Netinho de Oliveira e de Vânia 
Ângela dos Santos Oliveira.

O pretendente: ALEX SANDRO BRITES ROCHA, estado civil solteiro, profissão técnico 
de telefonia, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ivonaldo Simão Rocha e de Creusa Helena Brites. A pre-
tendente: ANNA PAULA SANTOS DANTAS, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sebastião Fagundes Dantas e de Maria Lourinalva dos Santos.

ANDERSON NEPOMOCENO COSTA, estado civil divorciado, profissão motorista, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos 
e setenta e sete (14/06/1977), residente e domiciliado Rua Imigrantes do Norte, 07, 
casa 02, Jardim Paraná, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Valdeudes Nepomoceno 
Costa e de Lucia Maria de Jesus. ELENILDA MARIA DE MATOS, estado civil divorcia-
da, profissão babá, nascida em Poções, Estado da Bahia, Poções, BA no dia sete de 
junho de mil novecentos e setenta e um (07/06/1971), residente e domiciliada Rua das 
Boas Noites, 300, casa 02, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
de Matos e de Ernestina Maria de Jesus Matos.

RODRIGO DE BRITO SANTANA, estado civil solteiro, profissão analista de atendimento, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/327.FLS.051V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de novembro de mil novecentos e noventa e oito (26/11/1998), residente e domiciliado 
Rua Sabbado D'Ângelo, 800, casa 07, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renivaldo Cardo-
so Santana e de Miriam Maria de Brito Santana. SAMIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de farmácia, nascida no Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/353.
FLS.154-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e nove (06/02/1999), residente e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 800, casa 07, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edinaldo Carlos dos Santos e de Quiteria Cilene dos Santos.

DIEGO LIMA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/526.FLS.032-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (07/10/1989), residente e do-
miciliado Rua Leila, 299, casa 08, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Gildo Alves da Silva e de Maria Oliveira Lima. RENATA CRISTINA DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão vendedora, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, 
SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (22/12/1984), 
residente e domiciliada Rua Leila, 299, casa 08, Jardim Liderança, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Severino Izidoro da Silva e de Maria das Neves da Silva.

SEVERINO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em Buíque, Es-
tado de Pernambuco (CN:LV.A/074.FLS.132-ÁGUAS BELAS/PE), Buíque, PE no dia vinte 
de junho de mil novecentos e sessenta e cinco (20/06/1965), residente e domiciliado Rua 
Luz e Sombra, 01, quadra S, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Quitério José da Silva e de Maria Francisca da Silva. RAIMUNDA ARAUJO 
BASTOS, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Ipirá, Estado da Bahia, 
Ipirá, BA no dia dois de maio de mil novecentos e sessenta e quatro (02/05/1964), residente 
e domiciliada Rua Luz e Sombra, 01, quadra S, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro Jose Bastos e de Hercilia Ferreira Araujo.

IVAN SALVIANO DE MORAIS, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido em 
Assis, neste Estado, Assis, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e seten-
ta e um (25/03/1971), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 139, casa 10, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pedro Morais e de Iza Salviano da Rocha Mo-
rais. SHIRLEY YASMIN DA SILVA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/168.FLS.102-IPIRANGA/SP), São Pau-
lo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa e três (10/03/1993), residente 
e domiciliada Rua Simone Monteiro de Oliveira, 135, Jardim Guaracy, Guarulhos, neste 
Estado, Guarulhos, SP, filha de Adeilson José da Silva e de Ednalva Maria da Silva.

GUSTAVO ROSSI LINS, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/368.FLS.023-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de fevereiro de dois mil (28/02/2000), residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 
72, bloco 03, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Flavio Henrique da Silva Lins e de Tatiane Silva Rossi. GABRIELLY 
SOARES DA PURIFICAÇÃO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/236.FLS.100 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de novembro de mil novecentos e noventa e nove (09/11/1999), residente e domiciliada 
Rua Alice Preston, 103, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcos da Purificação e de Sandra Soares da Purificação.

GENILDO FELIX DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em Exu, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/005.FLS.048V-DISTRITO DE TIMORANTE-EXU/PE), 
Exu, PE no dia onze de junho de mil novecentos e setenta e nove (11/06/1979), residen-
te e domiciliado Rua Allegros e Surdinas, 60, apartamento 03-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genezio Vicente Souza e de Maria 
das Graças Felix de Souza. CLÁUDIA MENDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão cuidadora de idosos, nascida em São Vicente, neste Estado (CN:LV.A/080.
FLS.187 SÃO VICENTE/SP), São Vicente, SP no dia dois de outubro de mil novecentos 
e setenta e três (02/10/1973), residente e domiciliada Rua Allegros e Surdinas, 60, apar-
tamento 03-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Dalmiro Dias de Oliveira e de Maria Aparecida Mendes.

DIEGO PINHEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão assistente de planeja-
mento, nascido no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.238-ACLI-
MAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e 
quatro (17/03/1994), residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 
164-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Morais de Souza e de Maria Alves 
Pinheiro. MAYARA LOPES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito 
Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/056.131-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de julho de mil novecentos e noventa e seis (05/07/1996), residente e domiciliada 
Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 164-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marco Antonio Lopes e de Rozileni Cristina Lopes.

JAIRO BORGES LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em Xi-
que-Xique, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.FLS.106-XIQUE XIQUE/BA), Xique-Xique, 
BA no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (01/01/1987), residente 
e domiciliado Rua Caruatai, 72, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
João Nunes Lima e de Maria José Borges Lima. MARINEUSA GONÇALVES DA SIL-
VA, estado civil divorciada, profissão agente escolar, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis 
(29/02/1976), residente e domiciliada Rua Caruatai, 72, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Josoel Gonçalves da Silva e de Maria Helena Felix da Silva.

ANDRÉ LUIS FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de 
infraestrutura, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.290-TA-
TUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (09/11/1987), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1255, bloco 05, 
apartamento 33, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Ribeiro dos San-
tos e de Ana Rita Ferreira dos Santos. PRISCILLA WANDERLEY DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital 
(CN:LV.A/151.FLS.276-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (18/10/1985), residente e domiciliada Rua Agrimen-
sor Sugaya, 1255, bloco 05, apartamento 33, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Celso Antonio da Silva e de Josyvonne Wanderley da Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUIS DE FREITAS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/01/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Adhemar de Freitas e de Idalina Maria de Freitas. A pretendente: 
FERNANDA CARDOSO MATOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Ilhéus, BA, no dia (07/03/1980), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Josildo Matos dos Santos e de Clara Cardoso Matos.

O pretendente: GILBERTO PEDRO TIODOSIO, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1961), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Francisco Pedro Tiodosio e de Maria Neci de Meneses 
Tiodosio. A pretendente: ANDREIA CASSIANO DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/03/1972), residente e domiciliada 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Jamyl Cassiano do Nascimento Filho e de 
Jaide Alves do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DA SILVA MATOS, estado civil divorciado, profissão 
prensista, nascido em Itauna do Sul, PR, no dia (19/04/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maurino da Silva Matos e de Maria Luzinete Cezária 
da Conceição. A pretendente: MARIA IRAIDE BISPO, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Itiuba, BA, no dia (01/10/1968), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Laureano Bispo e de Erenites Rosa Bispo.

O pretendente: EMERSON DE OLIVEIRA MOREIRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Poá, SP, no dia (24/11/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Vicente Moreira e de Amara Francelina de Oliveira. 
A pretendente: CRISTIANE VIEIRA SERAFIM, estado civil divorciada, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Serafim e de Maria Rita Vieira da Costa Serafim.

O pretendente: CLEOMAR RODRIGUES FRANCA, estado civil solteiro, profissão líder 
de logística, nascido em Comercinho, MG, no dia (23/04/1982), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira Franca e de Ana Rodrigues 
Franca. A pretendente: VANUZA DE ANDRADE SILVA, estado civil solteira, profissão 
analista de controladoria, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Ramalho da Silva e de Maria 
Sonia de Andrade Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Martins do Nascimento e de Luzinete Rosa da 
Silva Nascimento. A pretendente: MÍRIAN CHAVES DE SOUSA, estado civil solteira, 
profissão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/02/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Alves de Sousa 
e de Maria dos Anjos Rodrigues Chaves.

O pretendente: JEFFERSON TENORIO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Tenorio Ferreira e de Maria Jose Ribeiro Te-
norio. A pretendente: PAOLA PALAZAN DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (06/03/1989), residente e 
domiciliada em São Bernardo do Campo, SP, filha de Jonivaldo Costa dos Santos e de 
Neusa Palazan dos Santos.

O pretendente: WILSON SOUZA COSTA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão feirante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/09/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Wilson Souza Costa e de Ronisia Guimarães Xavier Costa. A pre-
tendente: JULIANA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Suzano, SP, no dia (15/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Antonio da Silva e de Raquel Alves da Silva.

O pretendente: EDSON DE SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/08/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Valmir Tomaz de Lima e de Maria de Lourdes de Souza. A pretendente: 
JOYCE GRACE FERNANDES, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (29/10/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Adilson Fernandes e de Neuza Regina do Nascimento.

O pretendente: MURILLO VINÍCIUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edson José dos Santos e de Isaura Aparecida dos Santos. 
A pretendente: SAMANTHA INÊS PEREIRA NUNES, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (02/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cleudson Nunes Assunção e de Zelia Aparecida 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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