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A pandemia fez com que a transformação digital se tornasse uma 
das prioridades das empresas, vista cada vez mais como um diferencial 
competitivo e estratégico aos negócios. Segundo levantamento do 
PageGroup, referência mundial em recrutamento especializado de 
executivos de todos os níveis hierárquicos, a procura por especia-
listas que podem atuar na digitalização de processos e sistemas das 
organizações cresceu no primeiro semestre de 2021.    

Oito cargos que estão por trás da transformação 
digital das empresas

Com certa frequência, empresários recebem ligações telefônicas 
ou e-mails dizendo que uma outra empresa está utilizando a mesma 
marca, que pretende registrá-la e, se isso acontecer ele terá que mudar 
de marca. Isso ocorre até mesmo com base no uso de logotipos ou 
nomes semelhantes. Com a expansão das redes sociais, a facilidade 
de buscas na internet, principalmente no Google, ficou cada vez mais 
fácil encontrar empresas em qualquer parte do Brasil que utilizam uma 
mesma marca que outra, seja no mesmo segmento mercadológico ou 
em seguimentos distintos.   

Minha marca é utilizada por outra empresa.  
O que fazer?

Para quem já tem experiência na área, ou para quem está co-
meçando a investir seu dinheiro, o especialista em investimentos 
e coordenador de pós-graduação da FECAP, Marcelo Cambria, 
reuniu as dicas a seguir para auxiliar a potencializar as melhores 
escolhas para seus investimentos e acertar na hora da aplicação 
do seu dinheiro.  

Especialista dá dicas definitivas para melhorar seus 
investimentos

LumineImages_CANVA

Negócios em Pauta

Semana Investe em Mim 
A Liga Digital, projeto que leva educação gratuita e online em 

e-commerce, marketing digital e programação a jovens brasileiros 
de baixa renda, criou o evento 'Semana Investe em Mim', a ser 
realizado totalmente online, de 2 a 5 de agosto. O evento oferece 
mentoria gratuita e geração de oportunidades de emprego na 
área digital a estudantes provenientes da rede pública de ensino. 
O CIEE coordena um painel de oportunidades para os jovens, 
para primeiro emprego, estágio e jovem aprendiz. Já a Faculda-
de Metodista oferece bolsas sociais de 50% para que os jovens 
possam ingressar em cursos superiores, além de salas de aula 
e laboratórios em finais de semana para auxiliar na formação e 
experiência dos jovens. A inscrição no evento é gratuita e pode 
ser feita em: (https://aligadigital.com/investe-em-mim/).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: aligadigital.com/reprodução

News@TI

Evento aborda aceleração de vendas  
em marketplaces

@Robinson Vasconcelos, diretor-geral da ReFact – Retail Tech 
brasileira, pioneira no segmento de gestão F2C (factory-to-

-consumer), falará sobre aceleração de vendas em marketplaces 
durante o Varejo Summit, no dia 29, às 14h30. O evento é no 
formato online e a participação é gratuita. As inscrições devem 
ser realizadas pelo site https://varejosummit.com/. “O market-
place não vende sozinho. As empresas precisam fazer o seu 
dever de casa e cumprir uma série de requisitos para ter uma 
boa aceleração nas vendas. Isso vale para grandes marcas como 
para as menores. Nem sempre o menor preço vai vender mais. 
É necessário ter além de preço, bom produto, boa reputação, 
bom atendimento, bom cadastro de produto e boa logística para 
ter relevância no algoritmo de venda”, explica o executivo.    Leia a coluna completa na página 2

RollingCamera

MOVIMENTO ENVOLVE COMPRADORES E VENDEDORES

A Influencity, plataforma que 
concentra dados sobre marketing 
de influência, apontou que no Brasil 
existem 77 milhões de perfis ativos 
no Instagram, sendo 9 milhões de 
influenciadores digitais.

Para Raphael Vignola, Executivo Comercial 
da BR Media Group, este movimento ativo 

é apenas um dos fatores que impulsionam o 
marketing de influência no país. 

"Nos últimos meses, houve um aumento 
considerável na busca das marcas por ações 
de marketing de influência e na contratação 
de influenciadores. Com isso, notamos um 
crescimento na taxa de conversão de vendas 
por parte dessas ativações", destaca Vignola, 
que também acredita que os brasileiros cada 
vez mais enxergam os perfis de influencia-
dores como plataforma de conhecimento 
confiável. 

"O consumidor encontra no influenciador um 
ponto de referência confortável para assumir 
a compra, sendo que seu endosso sobre um 
determinado produto tem peso considerável 
enquanto recomendação", completa. Para se ter 
uma ideia, considerando o intervalo de janeiro 
a maio de 2021, a BR Media Group já contratou 
mais de 3 mil influenciadores e ativou mais de 
500 campanhas, considerando a participação 
de marcas renomadas, como Amazon, Natura 
e Seara, e influenciadores de peso, como Iza, 
Giovanna Ewbank e Paolla Oliveira, entre outros.

"Em cinco meses, conseguimos alcançar os 
resultados esperados para o ano", revela Vignola, 
segundo o qual o reconhecimento do Brasil como 
um país formado por influenciadores também 
teve origem na pandemia. Além da identificação 
da aderência das marcas pelo marketing de 
influência como melhor alternativa para alavan-
car as vendas em meio a um período de crise, 
houve a percepção de um comportamento mais 
consciente por parte de alguns influenciadores 
e de um comportamento mais seletivo por parte 
dos usuários das redes sociais. 

"Um exemplo disso é o case do influenciador 
digital Átila Iamarino, que antes da pandemia 
tinha pouco mais de 120 mil seguidores, e a 
partir do momento que se posicionou e passou a 

O que há por trás do marketing de 
influência no Brasil?
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desenvolver práticas de conscientização quanto 
ao novo Coronavírus ultrapassou a marca de 1 
milhão de seguidores. Já na contramão deste 
cenário, muitos influenciadores que se pautam 
em estilo de vida - festas e viagens cheias de 
ostentação - passaram a ser duramente criti-
cados", relata. 

A pandemia e o já vislumbrado cenário 
pós-pandemia certamente alterou a forma e 
o teor do que é comunicado por muitos in-
fluenciadores. Destacaram-se aqueles que de-
monstraram comportamento mais empático, 
consciente e baseado em senso de coletivo. E 
este momento, apesar de reflexivo, se mostrou 
propício para a construção de reputação e 
confiança por parte dos influenciadores, o que 
aumentou o fluxo de conteúdos e interações 
nas redes sociais. Vejam os cinco perfis de 
destaqaue no instagram: 

1 -  Nano (1 mil a 10 mil seguidores) - 
Representando o time de nanoinfluenciadores, 
o protagonismo vai para Caco (@cacobapt). O 
publicitário, artista e dono do Podcast LGB-
TQIAP+ se destaca pela abordagem de temas 
inclusivos para mais de 6 mil pessoas que o 
acompanham. 

2 - Micro (11 mil a 50 mil seguidores) - 
O destaque é o perfil comandado por Guga e 
Marcos (ohdcasa). Com mais de 20 mil segui-
dores, o casal conquista os fãs com dicas sobre 
relacionamento, reforma e DIY. 

3 - Médio (51 mil a 200 mil seguidores) 
- Camila Rech (@rechcamila) é uma das re-
velações entre os perfis médios. Com mais de 
190 mil pessoas em sua rede, a influenciadora 
garante protagonismo com dicas de design, 
criatividade e lifestyle. 

4 - Macro (201 mil a 1 milhão de seguido-
res) - Com foco nos perfis macros, Nath Araújo 
(@nanaths) é um dos nomes mais relevantes do 
momento. Seguida por mais de 600 mil pessoas, 
a influenciadora aborda conteúdos sobre arte, 
lifestyle e pets. 

5 - Mega (acima de 1 milhão de seguidores) - 
Entre os perfis megas das redes está o artista Rafael 
Vitti (@rafaavitti). O marido da atriz e comediante 
Tatá Werneck e pai da bebê Clara Maria já soma 
mais de 16 milhões de seguidores em sua conta 
do Instagram e tem sido uma das grandes apostas 
para campanhas de diferentes marcas. Fonte e 
mais informações: (www.br-mediagroup.com).

Fies do segundo 
semestre

As inscrições para o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) do 
segundo semestre de 2021 já come-
çaram. Interessados podem efetuar a 
inscrição por meio do portal (http://
portalfies.mec.gov.br/) até sexta-feira 
(30). Estudantes que realizaram o 
Enem podem pleitear uma bolsa no 
programa de financiamento. Os alunos 
devem ter média mínima de 450 pontos 
e nota superior a zero na redação do 
exame (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-impacto-das-novas-geracoes-no-e-commerce-b2b/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/a-tributacao-na-alienacao-de-imoveis-segundo-novo-entendimento-da-receita-federal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/especialista-da-dicas-definitivas-para-melhorar-seus-investimentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/minha-marca-e-utilizada-por-outra-empresa-o-que-fazer/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/8-cargos-que-estao-por-tras-da-transformacao-digital-das-empresas/
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OpiniãO
Nas asas da liberdade 

As pessoas nasceram 
com a essência de 
serem livres, para 
agir segundo seu livre 
arbítrio.

Também para se movi-
mentar, se expressar 
e fazer suas escolhas 

de forma autônoma e es-
pontânea, desde que res-
peitadas as leis e as outras 
pessoas. Inúmeros são os 
fatores que podem direcio-
nar ou mesmo cercear essa 
liberdade, desde econômi-
cos, políticos, sociais ou de 
saúde. 

E este último pode ser 
especialmente grave, su-
perando todo e qualquer 
cálculo de risco ou projeção, 
como vimos nesta pande-
mia, problema que afetou 
os países globalmente, res-
tringiu a liberdade de ir e vir, 
de se relacionar e de agir. 

Passado mais de um ano 
desde que a COVID-19 se 
instaurou no país, a socie-
dade buscou formas de se 
adaptar e de retomar suas 
atividades, embora, infeliz-
mente, nem sempre dentro 
dos padrões de segurança 
necessários, no momento 
que todos anseiam por re-
tomar sua plena liberdade. 

O descompasso entre 
o estágio de controle da 
pandemia no Brasil, compa-
rativamente a países como 
os Estados Unidos, mostra 
que a liberdade de ir e vir 
não depende mais apenas 
de nós e das condições de 
cada indivíduo ou nação - 
ela envolve o ecossistema 
global, na medida em que 
a falta de segurança de um 
lado do mundo interfere 
no outro. 

Mas há obstáculos que 
as criações tecnológicas 
têm ajudado a vencer. E a 
aviação executiva e seus 
maravilhosos equipamen-
tos têm se mostrado como 
importante alternativa para 
a locomoção segura das 
pessoas e empresas que têm 
acesso a ela, acesso este que 
tem sido muito facilitado 
pelo modelo de propriedade 
compartilhada, devido à re-
dução no custo de aquisição 
e de manutenção. 

No mercado norte-ame-
ricano, há filas de espera 

para comprar aeronaves 
usadas, com muitas pessoas 
e empresas que nunca antes 
haviam pensado na possibi-
lidade de ter uma aeronave 
própria, pensando agora em 
adquirir uma. Há uma dife-
rença expressiva em termos 
do nível de riqueza existente 
nos EUA e aquele do Bra-
sil. Lá, neste momento, há 
um excedente de recursos 
que se busca direcionar a 
investimentos nesta área, 
sem a preocupação se eles 
serão os mais eficientes e 
racionais. 

A preocupação é ape-
nas ter a liberdade de se 
locomover livremente, em 
condições seguras, sem 
a necessidade de fazê-lo 
por um meio de transporte 
aéreo coletivo. No Brasil, 
onde as condições de con-
trole da pandemia são ainda 
críticas, ganha ainda mais 
valor a segurança da aviação 
executiva, não só para os 
deslocamentos dentro de 
um mesmo estado, região ou 
do país, mas também para 
quem precisa ou deseja se 
deslocar com frequência 
para outros países, con-
tando aí com aeronaves de 
maior porte. 

Esta é uma possibilidade 
que nos estimula a sensação 
de liberdade e, efetivamen-
te, nos dá condições de 
exercê-la com segurança. 
Na propriedade comparti-
lhada, vamos muito além 
disso, exercendo essa es-
colha de forma inteligente, 
sem o desperdício ocasio-
nado pela ociosidade usual 
das aeronaves adquiridas 
no modelo de uso exclusivo, 
sem ter de alocar recursos 
desnecessários para ter 
acesso aos benefícios da 
aviação executiva, mas 
fazendo isso de forma inte-
ligente e racional. 

Afinal, a própria concep-
ção atual de mundo passa, 
cada vez mais, pelo uso 
inteligente dos recursos, 
pelo compartilhamento de 
ativos. Inclusive para viajar 
para os Estados Unidos ou 
para o Caribe, em um final 
de semana, com a certeza 
de que este é um luxo inte-
ligente ao qual vale a pena 
e é possível ter acesso. 

(*) - É CEO da Prime You (https://
primeyou.com.br/).

Marcus Matta (*)

Segurança dos altos executivos 
de TI custa muitos milhões

Os valores gastos com a segurança de executivos das empresas de alta tecnologia está aumentando, mesmo com a 
redução do número de viagens causada pela pandemia, como mostra o portal Protocol.

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Liv Up lança programa “Mães da Tecnologia” 

@A fim de ampliar a diversidade no ambiente de trabalho, a 
Liv Up – foodtech brasileira –, lança o programa “Mães da 

Tecnologia”, com a abertura inicial de quatro vagas exclusivas 
para mães na área de Engenharia de Software. As vagas oferecem 
uma jornada de trabalho reduzida em 40%, com carga diária de 5 
horas e benefícios completos, e podem ser acessadas em https://
apply.workable.com/livup/j/BB4B25BA57/. O objetivo do programa 
é seguir uma política de diversidade e ampliar a representatividade 
feminina dentro de um setor majoritariamente masculino, dando 
oportunidade para que as mulheres possam alinhar a carreira com 
os cuidados maternos.

Especialista vê tendência em pagamentos 
100% digitais 

@Para Mauricio Guerra, gerente de desenvolvimento de negócios da 
Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, a pandemia acelerou a adoção 

de meios de pagamento em razão das adaptações que foram necessárias 
no período, mas essa mudança veio para ficar, e segue uma tendência 
mundial. “Vemos em diversos países que os consumidores querem, cada 
vez mais, facilidade e comodidade na hora de pagar. O ápice dessa evolu-
ção seria algo como em lojas conceito, como a da Amazon, em que você 
coloca algo no carrinho, um scanner detecta os produtos e faz o débito 
automaticamente na sua conta. As novas tecnologias de pagamento 
vão nessa direção”, diz Guerra (www.sicredi.com.br/coop/vale-piquiri/).

Vivaldo José Breternitz (*)

No ano de 2020, as gigantes do Vale 
do Silício   gastaram cerca de US$ 
46 milhões para proteger seus 

chefes. Desse valor, US$ 23,4 milhões 
foram gastos apenas com a segurança 
pessoal do chefe do Facebook, Mark 
Zuckerberg, valor superior aos US$ 
20,4 milhões gastos em 2019.

A empresa atribuiu o aumento às 
necessidades adicionais de proteção 
trazidas pelas eleições americanas e 
pela pandemia. 

Os gastos com Zuckerberg foram 
muito maiores que os necessários à pro-
teção de outros executivos, inclusive 
aqueles efetuados com pessoa mais rica 
do mundo, Jeff Bezos, que chegaram a 
US$ 1,6 milhão. 

Mostrando como o Facebook é cau-
teloso, sua COO, Chief Operating 
Officer, em português Diretora de 
Operações, Sheryl Sandberg, ficou em 
segundo lugar na lista divulgada pelo 
portal; os gastos com sua segurança 
chegaram a   US$ 7,6 milhões em 2020.

A fama, inevitavelmente, traz mais 
perigo a esse pessoal. O Facebook, que 
vem sendo acusado de tudo, desde po-
larizar o discurso político até permitir a 
disseminação de informações errôneas 

Um executivo que, pelo seu grau de 
popularidade gerou gastos relativa-
mente baixos, é   Tim Cook da Apple, 
cuja segurança custou   US$ 470 mil. 

O sucesso realmente tem suas des-
vantagens; quem necessita desse nível 
de segurança certamente perde boa 
parte de sua privacidade e liberdade. 

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

sobre vacinas, precisa realmente tomar 
grandes cuidados.   Em abril, o Face-
book disse ter "identificado ameaças 
específicas ao Sr. Zuckerberg". 

Outros líderes de tecnologia também 
sofreram o impacto de sua notoriedade. 
Em 2020, foi revelado que o telefone de 
Jeff Bezos, da Amazon, havia sido ha-
ckeado dois anos antes, possivelmente 
a mando do príncipe herdeiro saudita 
Mohammed bin Salman, que é acusado 
de diversos crimes.

StefanDahl_CANVA
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Lançado em 2019 pelo Gartner, o 
termo SASE (Secure Access Service 
Edge) surgiu como denominação para 
um cenário de operação em cloud, 
associado a dispositivos de segurança 
em redes. Aplicada em ambientes 
descentralizados, a arquitetura SASE 
combina o melhor de dois mundos, 
integrando soluções cloud como 
CASB e FWaaS e dispositivos de con-
trole como SD-WAN, SWG e ZTNA, 
e permitindo ambientes de trabalho 
digitais mais eficientes, acessíveis por 
diferentes dispositivos, em qualquer 
tempo e lugar, e com o menor risco 
de exposição das informações.

O uso de múltiplas nuvens e a im-
plantação de ferramentas, que garan-
tissem o menor tempo de resposta em 
todas as pontas, já era uma tendência, 
especialmente em empresas, geogra-
ficamente distribuídas worldwide, 
onde a sincronicidade de informações 
é fundamental para agilidade de pro-
cessos, e os analistas do instituto de 
pesquisas enxergaram essa estratégia 
como uma das mais fortes tendências 
da Edge Computing.

Estudo da consultoria aponta que, 
até 2024, pelo menos 40% das em-
presas adotarão estratégias para o 
uso do SASE. Também prevê que as 
organizações modificarão as relações 
com fornecedores, reduzindo diversos 
contratos com provedores de nuvem 
para uma ou duas operações em SASE. 
Esse modelo traz para as áreas de de-
senvolvimento o desafio de convergir 

soluções cada vez mais dinâmicas e ao 
mesmo tempo seguras.

Quando a rede sai dos centros de 
dados para a borda - premissa da Edge 
Computing - o perímetro é definido 
por software, com base na localização 
do usuário e sua identidade na rede. 
Esse novo modelo de tráfego de dados 
e aplicações exige a reformulação das 
políticas de segurança, tanto na nuvem 
como nos terminais de acesso (har-
dware), o que tem levado fabricantes 
a desenvolver soluções completas, e/ou 

que possam ser facilmente integráveis 
aos ambientes cloud, para otimizar a 
gestão.

Contar com um fornecedor confiá-
vel, que entregue soluções flexíveis, 
robustas e escaláveis, é o primeiro 
passo para a eficácia das operações 
em SASE. Mas planejar a rede a partir 
da topologia física e lógica existente é 
crucial para definir o melhor trajeto dos 
dados, atingindo a agilidade esperada.

Uma vez que a ameaça aos dados 
ocorre a cada novo dispositivo co-
nectado, levando ao crescimento da 
superfície de exposição, uma das 
abordagens que vem sendo adotadas 
na segurança e redes descentraliza-
das é a Zero Trust Networl Access 
(ZTNA), parte de uma oferta SASE. 
Com base neste cenário, mecanismos 
de autenticação ganham reforço e 
novas regras de acesso segmentado 
e controle parametrizado das aplica-
ções são implantados.

A arquitetura SASE ainda exige a 
realização de testes nas cadeias de 
proteção e validação de processos a 
partir da migração da rede. Vale lem-
brar que, da mesma maneira em que 
os ambientes digitais são dinâmicos, 
a segurança não pode ser estática e 
precisa ser revisitada e atualizada 
periodicamente, estando constan-
temente preparada para identificar 
e atenuar as vulnerabilidades que 
surgem no dia a dia.

(Fonte: Renato Jager é CTO da Cipher).

Arquitetura SASE reúne o melhor de dois mundos: 
velocidade de resposta e segurança de dados

 Renato Jager

GhFly Network abre inscrições 
para programa de estágio  
para toda a América Latina

A GhFly Network, holding 
curitibana que conta com as em-
presas GhFly e Adyante, ambas 
especializadas em marketing 
digital com foco em performance, 
está com as inscrições abertas 
para o Digital Talents 2021 
LATAM, programa de estágio 
da companhia. Em acelerada 
expansão para outros países 
da região, a segunda edição do 
programa chega em duas versões 
– uma em espanhol e outra em 
português – com um total de 25 
vagas disponíveis em diversas 
áreas. A ideia é formar talentos 
brasileiros e hispanohablantes 
nativos, que possam contribuir 
com o crescimento da empresa.

“É um programa aberto e de-
mocrático, pois não é necessária 
experiência prévia em marketing 
digital. Vamos ensinar a rotina 
por meio de um Programa de 
Desenvolvimento, que será lide-
rado por profissionais altamente 
qualificados na área. Nosso in-
tuito é preparar o talento para 
assumir uma cadeira efetiva após 

a experiência”, explica Gustavo 
Hana, CEO da GhFly Network. 

Para participar do processo se-
letivo do programa em Português, 
é obrigatório residir no Brasil e ser 
estudante de qualquer curso de 
nível superior, a partir do segundo 
período. Moradores de Curitiba 
– onde está localizada a sede da 
organização – e região poderão 
trabalhar remotamente ou no mo-
delo híbrido, no qual será possível 
intercalar trabalho presencial com 
home office. Aqueles que moram 
em outra cidade ou estado irão 
trabalhar de forma remota.

Para participar do processo se-
letivo do programa em Espanhol, 
é obrigatório possuir Espanhol 
nativo e podem se inscrever es-
tudantes de cursos de graduação 
residentes no Brasil ou pessoas 
já formadas ou cursando ensino 
superior em outros países da 
América Latina. Nestes casos, o 
estágio começa de forma remota 
e os estudantes devem se mudar 
para Curitiba para concluir o 
programa no modelo híbrido.

&
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D - Área de Logística 4.0 
O Grupo Voith, empresa de tecnologia com atuação global, é um dos parti-
cipantes do Startups Connected, programa da Câmara Brasil-Alemanha de 
São Paulo, que objetiva promover a conexão entre startups e empresas já 
estabelecidas. O desafio da Voith é focado no setor de Logística 4.0 e busca 
startups com soluções para a gestão da operação logística, especificamente 
o transporte de cargas, para o mercado de bens de capital sob encomenda. 
O programa terá sete desafios, cada um deles liderado por uma empresa 
ou instituição âncora. Ss startups selecionadas para o top 5 de cada desafio 
apresentarão seus projetos para a banca da empresa. As inscrições podem 
ser feitas pelo site (www.startupsconnected.com.br). 

E - Check-up Tecnológico 
O Grupo Máxima, líder em soluções de força de vendas e e-commerce, 
trade marketing e logística para a cadeia de abastecimento, convida 
empresas e profissionais da área para participarem do Check-Up Tech. 
O evento online e gratuito, acontece na próxima terça-feira (3), a partir 
das 9h, e vai apresentar um diagnóstico ao vivo dos pontos mais sensí-
veis em duas áreas essenciais na cadeia de abastecimento: o armazém 
e as vendas online. Focada em gestão do armazém, especialistas vão 
falar sobre a importância da área enquanto ‘cofre da empresa’, já que 
nela rodam processos complexos e diários que, com falhas recorrentes, 
podem aumentar o custo operacional logístico e acabar com a saúde do 
negócio. Inscrições em: (https://bit.ly/3ixYN1g). 

F - Expansão do E-commerce
A Maison francesa Cartier lançou seu e-commerce no Brasil em 2019 
com o objetivo de expandir sua presença nacional. Pouco depois deste 
lançamento, o mercado como um todo sofreu o colapso ocasionado pela 
Covid-19. Entretanto, os resultados alcançados pela Cartier em 2020 
superaram em grande medida as expectativas para o ano. A e-boutique 
totalizou um faturamento previsto somente para o quinto ano de ope-
ração, representando 10% das vendas retail da Cartier no país e quase 
que quintuplicando suas vendas comparadas a 2019. Com isso, a Maison 
vai aumentar o budget destinado à expansão deste canal, investindo 
em comunicação. Em logística, novas modalidades de entrega serão 
implementadas possibilitando, na cidade de São Paulo, entregas em até 
4 horas. Saiba mais: (www.cartier.com.br).

A - Tecnologia Digital
A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo abriu inscrições para empre-
sas de tecnologia digital interessadas em apresentar conteúdos, ferramentas 
e plataformas, em formato digital, que facilitam, potencializam e apoiam as 
atividades de docentes, estudantes e gestores, para fins pedagógicos e/ou 
administrativos. Os recursos educacionais digitais selecionados e avaliados 
vão compor o Guia de Recursos Educacionais Digitais do Estado, um catálogo 
digital que será disponibilizado para todas as escolas da rede pública estadual. 
O objetivo da ação é construir um catálogo de recursos educacionais digitais 
qualificados que poderão ser adquiridos diretamente pelas escolas. As ins-
crições devem ser feitas em: (www.guiadetecnologia.educacao.sp.gov.br).

B - Emoji Elétrico
Fundadores do World EV Day e Green.TV estão lançando o desafio “EVmoji”, 
para jovens participantes no Brasil com até 16 anos, para criarem um emoji 
que simbolize um veículo elétrico. Como ainda não existe um emoji oficial 
que represente os EVs, a ABB e a Green.TV estão lançando um desafio para a 
próxima geração de motoristas de veículos elétricos, afim de criarem aquilo que 
as empresas estão chamando de EVmoji, o primeiro símbolo emoji do mundo 
para EV - veículos elétricos. O desafio EVmoji está aberto para participantes 
entre 6 e 16 anos de idade. Os desenhos, imagens e gráficos digitais do EVmoji 
devem ser postados até 20 de agosto por meio de uma conta pessoal ou dos 
pais no Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter com a hashtag #EVmoji. 
Saiba mais em: (https://www.worldevday.org/emoji-terms-and-conditions).

C - Programa de Formação 
É pensando na formação de pessoas e em capacitar profissionais que 
desejam ingressar no mercado de tecnologia, que o Grupo FCamara, 
consultoria de soluções tecnológicas e transformação digital, realiza há 
cinco anos o Programa de Formação, e lança agora em agosto a segunda 
edição do ano. As inscrições são gratuitas e acontecem de 2 a 14 de 
agosto. Se divide em dois processos: um de seleção, onde conta com três 
etapas: teste, entrevista e hackathon, todas online; e por fim, o processo 
de formação. As vagas são remotas, e os aprovados trabalham seis horas 
diárias, podendo trabalhar oito horas em caso de efetivação. Os benefí-
cios incluem: vale refeição ou vale alimentação, vale transporte, plano 
de saúde, além de acesso e descontos em cursos. Inscrições: (https://
digital.fcamara.com.br/programadeformacao).  

G - Geração de Inovações
A Petrobras prorrogou para 15 de agosto, o prazo de inscrições do 3º 
edital do Programa Petrobras Conexões para Inovação - Módulo Startups 
- em parceria com o Sebrae. Com valor total de R$ 22 milhões, este é o 
maior edital de inovação já aberto no setor de óleo, gás e energia voltado 
para startups e pequenas empresas. As selecionadas terão oportunida-
de de desenvolver soluções e modelos de negócios já acessando uma 
fatia relevante do mercado: a demanda da Petrobras, com potencial de 
escalar na indústria nacional e internacional. Há desafios nas áreas de 
eficiência energética, tecnologia de segurança, robótica, redução de 
carbono, modelagem geológica, tecnologia de inspeção e tecnologia 
digital. Inscrições: (https://www.worldlabs.org/opportunity/petrobras-
conexoes-para-inovacao-modulo-startups/about).

H - Economia Digital
Nos dias 30 e 31 de agosto e 1 e 2 de setembro, acontece o Digitalks Expo 
2021, principal evento de negócios da economia digital e tecnologia. Com 
o tema “A transformação é contínua”, o evento será online e gratuito em 
uma única sala de transmissão. Dentre as novidades, está o Prêmio ABRADi 
Digitalks/Profissional Digital 2021. Também acontece o Prêmio WSA, a maior 
premiação de Inovação Digital do país, e o Prêmio Empresa +Digital, que 
reconhece as empresas mais bem posicionadas para enfrentar os desafios 
e colher as oportunidades do mundo digital. A expectativa é realizar um 
evento cada vez maior em que milhares de pessoas possam se conectar 
de qualquer lugar do mundo. Inscrições: (https://digitalks.com.br/expo/).  

I - Conexão com Startups 
A Irani Papel e Embalagem, uma das principais indústrias de papel e pape-
lão ondulado do Brasil, está com a 2ª edição do Irani Labs - seu programa 
de conexão com startups - aberta. Alinhada à estratégia de inovação da 
companhia, o programa visa identificar soluções inovadoras e sustentáveis 
que contribuam para a aceleração do seu modelo de negócios, além de im-
pulsionar os projetos e produtos das startups selecionadas. As vencedoras 
terão a oportunidade de se tornar parceiras da empresa, testar e cocriar as 
soluções propostas nas unidades fabris da companhia, além de contar com 
um processo de contratualização simplificado. As inscrições são gratuitas e 
podem ser realizadas na página: (www.irani.com.br/iranilabs). 

J - Idosos e Fake
A Universidade de São Paulo (USP) vai ofertar um curso online e gratuito 
para ajudar idosos a identificar fake news. A iniciativa quer mostrar a 
importância da averiguação de mensagens e informações. A capacitação 
vai apresentar atitudes e práticas que podem contribuir para diminuir a 
disseminação de notícias falsas em aplicativos de mensagens instantâneas, 
como o WhatsApp e outras redes sociais. As aulas vão ocorrer em uma 
plataforma online entre 2 de agosto e 3 de setembro, sempre às terças e 
quintas-feiras, das 15h às 17h. Inscrições: (https://uspdigital.usp.br/apolo/).

Algoritmo, o sujeito que 
vem roubando a cena no 

mundo inteiro

Ele está em todos os 
lugares, do esporte ao 
direito

Nas notícias sobre 
educação, música, 
política, esportes, 

nos aplicativos de relaciona-
mento e também nas rodas 
de conversa sobre inovação 
e tecnologia. Sabemos quem 
é o protagonista do momen-
to, não é mesmo? Mas, você 
já viu esse sujeito pessoal-
mente? Tem ideia de como 
ele atua e funciona? Para 
muitos, ainda é um tabu e 
um mistério tangibilizar ou 
materializar esse assunto. 

A fim de evitar termos 
complexos, estudos pro-
fundos, ou até mesmo o 
constrangimento de admitir 
não entender muito bem, 
o termo se popularizou no 
dia a dia, mas, muitas vezes, 
vem vazio de significado 
para as pessoas. Porém, se 
você faz parte do mundo 
organizacional, conhecer 
melhor sobre o algoritmo e 
entender suas qualidades, 
pode transformar a sua 
maneira de fazer negócios e 
contribuir para a estratégia 
da sua empresa. 

Pensando nisso, resolvi 
traduzir os conceitos tec-
nológicos que parecem tão 
distantes de você que se 
escondem atrás do algorit-
mo. Primeiramente, sinto 
te decepcionar, mas esse 
cara tão poderoso e famoso 
é, na verdade, um termo de 
origem matemática para no-
mear um recurso utilizado 
na programação. O algo-
ritmo é um sistema lógico, 
que trabalha de acordo com 
instruções sequenciadas e 
pré-determinadas até alcan-
çar um resultado. 

Ou seja, para ter um algo-
ritmo, é necessário que te-
nha um objetivo por detrás, 
um resultado que almeja 
alcançar. Depois do objetivo 
definido, você escreve as 
instruções e informações 
necessárias para que ele 
alcance o determinado fim. 

Da forma mais simples, 
podemos exemplificar com 
receitas de culinária, fun-
ções matemáticas ou ma-
nual de aparelhos que você 
recebe quando realiza uma 

compra. O que irá definir a 
complexidade dos algorit-
mos serão os passos execu-
tados que ele deve seguir. 

Quando falamos em al-
goritmos na tecnologia e 
na computação, estamos 
nos referindo às atividades 
que uma máquina, um site 
ou um sistema irão de-
sempenhar. Nós humanos, 
aprendemos a programação 
para aprender as linguagens 
e a forma correta de nos 
comunicarmos com esses 
dispositivos, e partir de um 
objetivo, pedir para que os 
algoritmos trabalhem para 
a gente. 

O algoritmo é responsá-
vel por automatizar tarefas 
repetitivas, fazendo com 
que possamos focar em ati-
vidades mais estratégicas, 
que demandam uma maior 
inteligência. Nos dias atu-
ais, são responsáveis pelo 
funcionamento dos seus 
dispositivos eletrônicos, nos 
aplicativos que você utiliza, e 
até nos eletrodomésticos de 
sua casa. Ele é um “cara” in-
visível, porém extremamente 
eficiente e inteligente. 

No mundo dos negócios, 
vem ganhando cada vez 
mais relevância e prestígio, 
por ser cada vez mais per-
ceptível o seu uso no dia a 
dia. Os algoritmos podem 
desempenhar um trabalho 
que, nas empresas, podem 
demorar meses e até mesmo 
anos, mapeando possíveis 
otimizações e treinamentos 
que possam ser realizados 
pelas companhias. 

Como são sistemáticos, 
isso garante uma alta preci-
são na leitura desses dados e 
em seu processamento, além 
de uma maior performance 
para processar todas essas 
informações. Os algoritmos 
já fazem parte da vida de 
todos, em maior ou menor 
grau. Seja uma receita de 
bolo, um lançamento de fo-
guete ou uma automatização 
de processos, teremos um 
algoritmo nos auxiliando, 
nos permitindo focar em 
tarefas estratégicas. Prazer, 
algoritmo!

(*) - É líder de tecnologia da Fhinck, 
startup de alta tecnologia que ajuda  

empresas a terem maior desempenho 
operacional, a partir da geração 

de dados inteligentes 
(https://fhinck.com/). 

Michel Zarzour (*)

Também no acumulado 
do ano os números 
foram expressivos, 

atingindo 2,4 milhões TEU, 
18,5% acima do primeiro 
semestre de 2020. Com isso, 
foram estabelecidos patama-
res recordes para o mês e 
para o semestre nos contê-
ineres, superando as marcas 
anteriores registradas. 

“Os números demonstram 
que o Porto de Santos está 
atendendo com eficiência a 
retomada da economia, tan-
to do agronegócio como da 
indústria, cujas cargas vem 
apresentando forte cresci-
mento”, afirmou o diretor 
de Operações da Santos Port 
Authority (SPA), Marcelo 
Ribeiro. Em junho foram mo-
vimentadas 13,3 milhões de 
toneladas, um acréscimo de 
7,2% sobre o mesmo período 
de 2020, passando a ser a 
melhor marca para esse mês. 

O mesmo se verificou 
no acumulado do ano, que 

A movimentação acumulada no ano registrou um volume de 
embarques de 55,3 milhões de toneladas.

Confiança da 
construção 
atinge maior 
nível 

O Índice de Confiança da 
Construção, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve alta de 3,3 
pontos de junho para julho 
e chegou a 95,7 pontos, em 
uma escala de zero a 200. 
Esse é o maior patamar do 
indicador, que mede a per-
cepção dos empresários da 
construção, desde março 
de 2014 (96,3 pontos).

O crescimento foi puxado 
pela melhora da confiança 
dos empresários em rela-
ção aos próximos meses, 
medida pelo Índice de Ex-
pectativas, que subiu 6,8 
pontos e chegou a 102,2. 
Já o Índice de Situação 
Atual, que mede a per-
cepção sobre o momento 
presente, recuou 0,1 ponto 
de junho para julho e atin-
giu 89,4 pontos. O Nível de 
Utilização da Capacidade 
Instalada da Construção 
caiu 3,7 pontos percentu-
ais, passando para 73,7% 
(ABr).

A Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) possui o quarto 
maior arquivo com infor-
mações científicas do país, 
com cerca de 104 mil itens 
de acesso aberto e gratuito. 
Chamado de Alice – abre-
viação para Acesso Livre 
à Informação Científica da 
Embrapa – esse portal de 
publicações registra 24,7 
milhões de downloads 
desde 2011, ano em que 
foi criado. A maior parte 
desses downloads (42%, 
ou 10,3 milhões de arquivos 
baixados) é feita a partir 
dos Estados Unidos. 

Em segundo lugar, com 
7,5 milhões de downloads 
(30,5% do total) está o Brasil. 

Há também números con-
sideráveis de downloads 
desses arquivos a partir de 
usuários da Alemanha, Chi-
na, Rússia e França, além 
do Reino Unido. O interesse 
é basicamente constituído 
por acadêmicos e cientis-
tas. O acesso ao material 
pode ser feito por meio de 
um site disponibilizado na 

Voltado ao meio científico, arquivo registra
24,7 milhões de downloads. 
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Contêiner eleva movimento de cargas 
e Porto de Santos bate recordes

A movimentação de contêineres no mês de junho atingiu 397,1 mil TEU (unidade equivalente a um 
contêiner de 20 pés), alta de 28,5% sobre o mesmo mês do ano passado

um crescimento de 9,5% 
sobre o primeiro semestre 
do ano passado. No mês de 
junho, houve acréscimo de 
3,5% em relação a 2020, com 
419 atracações (405 no mes-
mo mês do ano passado). Já 
o total do semestre registrou 
queda de 0,7%, com 2.436 
atracações de janeiro a junho 
(2.453 no mesmo período em 
2020), evidenciando maior 
capacidade dos navios dado 
que a movimentação de car-
gas aumentou.

Santos manteve a fatia his-
tórica na corrente comercial 
brasileira, com participação 
acumulada de 27,9%. Cerca 
de 27,8% dessas transações 
comerciais com o exterior 
que passaram pelo Porto de 
Santos tiveram a China como 
país parceiro. São Paulo 
permanece como o estado 
com maior participação nas 
transações (55,6%) com o 
exterior pelo Porto de Santos 
(AI/brssz.com).

totalizou 76,3 milhões de 
toneladas e superou em 7,9% 
o recorde anterior (também 
de 2020).

Os embarques somaram 
9,7 milhões de toneladas, 
crescimento de 2,1% em 
relação a junho de 2020. 
As descargas somaram 3,6 
milhões de toneladas, ex-

pressivo crescimento de 
23,9% sobre junho do ano 
passado. A movimentação 
acumulada no ano registrou 
um volume de embarques de 
55,3 milhões de toneladas, 
7,3% acima do primeiro 
semestre de 2020. 

As descargas atingiram 
20,9 milhões de toneladas, 

Portal científico da Embrapa 
é mais acessado pelos EUA

página da empresa. 
Além desse repositório 

voltado ao campo teórico, 
a Embrapa possui também 
um portal de publicações 
mais focadas no campo 
prático, útil a produtores 
rurais: o Infoteca-e, onde 
estão disponibilizadas publi-
cações de conteúdo técnico 
produzidas pelos centros 
de pesquisa da instituição, 
como Séries Embrapa, car-
tilhas, livros, e os programas 
de rádio e de televisão Prosa 
Rural e Dia de Campo na TV. 

A linguagem utilizada no 
Infoteca-e é “adaptada a 
diversos públicos, como 
produtores rurais, extensio-

nistas, técnicos agrícolas, 
estudantes e professores de 
escolas rurais”, de forma a 
contribuir para disseminar 
tecnologias e resultados ge-
rados pela pesquisa agrope-
cuária”. Nele já foram feitos 
35 milhões de downloads 
desde 2011, sendo 41,7% 
a partir do Brasil, e 39,5% 
dos Estados Unidos. A 
adoção de protocolos inter-
nacionais padronizados nos 
repositórios torna possível 
que esse material produzido 
integre também outras ba-
ses de dados internacionais, 
como é o caso da Agris, da 
FAO, e da Agrosavia, da 
Colômbia (ABr).



Com a alta dos juros, 
é hora de partir para 

a renda fixa?
Com a alta dos juros, 
será que é hora de 
partir para a renda 
fixa?

A taxa de juros no 
Brasil, que estava em 
queda desde 2016 e 

chegou a bater uma mínima 
histórica de 2% no ano pas-
sado, voltou a subir desde 
março de 2021. Em junho, 
a taxa Selic alcançou 4,25% 
e as projeções de analistas 
de mercado colocam a pos-
sibilidade desse índice subir 
ainda mais, possivelmente 
alcançando ao menos 6,5% 
ainda neste ano.

Alterações macro sempre 
influenciam as decisões de 
investimentos de grandes 
e pequenos investidores, 
justamente porque mudam 
diretamente a rentabilidade 
dos ativos para a renda fixa. 
Com alta de juros, há um 
aumento dos investimentos 
remunerados ao CDI, mas 
não apenas. O rendimento 
da poupança também acaba 
melhorando nesse cenário. 
Mas será que é tão simples 
assim? Subiu juro, hora de 
partir para a renda fixa?

Como tudo no mercado 
financeiro, não existe res-
posta mágica ou simples na 
hora de montar uma carteira 
de investimentos. Mesmo 
com os juros subindo, a 
taxa Selic ainda está longe 
do patamar duplo dígito 
que não vemos no Brasil 
desde 2017. Além disso, a 
previsão para a inflação é 
alta pelo menos até o fim 
do ano. Em relatório, a XP 
Investimentos disse esperar 
IPCA de 6,2% em 2021. 

A alta da inflação vem por 
conta de pressões de custos 
sobre bens industriais e 
também por conta da crise 
hídrica no país, com anúncio 
do aumento da bandeira ta-
rifária feito pela Aneel, que 
vai ter impacto no custo da 
energia elétrica. Assim, é 
preciso avaliar qual será o 
rendimento real da renda 
fixa quando a alta dos ju-
ros é comparada à alta da 
inflação. 

Esses tipos de cálculos 
exigem cuidado e atenção, 
tanto do assessor financeiro 
quanto do investidor pessoa 
física. Para além das plani-
lhas de Excel, hoje em dia 
é possível encontrar uma 

série de ferramentas que 
tornam esse cálculo mais 
simples e personalizado. 
Em nossas soluções, inves-
tidores e profissionais con-
seguem encontrar cálculos 
precisos sobre a rentabili-
dade dos títulos de renda 
fixa do mercado. 

Mais do que mudar a alo-
cação, o investidor precisa 
ter uma carteira diversifica-
da. Assim, ativos de renda 
fixa têm o seu papel em 
uma carteira até mesmo dos 
investidores mais arrojados 
ou agressivos. 

No cenário de alta de ju-
ros, conforme é esperado 
para os próximos meses, 
a tendência é que ativos 
pós-fixados, ou seja, aqueles 
atrelados à variação de um 
dia das taxas de juro básicas, 
tendem a se beneficiar. Ao 
mesmo tempo, uma carteira 
diversificada também se 
beneficia da existência de 
ativos que serão corrigidos 
por um índice inflacionário, 
por exemplo o IPCA.

Por conta da perspectiva 
de aumento da inflação, 
manter uma parte da car-
teira dedicada a ativos 
que sejam corrigidos pela 
inflação deve proteger o 
investidor dos efeitos da alta 
nos preços do consumidor 
nos próximos meses e os 
títulos de Renda Fixa com 
remuneração indexada ao 
IPCA (conhecidos como 
IPCA+) acabam se tornando 
também boas alternativas. 

Já ativos pré-fixados, 
que não estão atrelados a 
nenhum indexador, aca-
bam sendo mais atraentes 
quando há uma expectativa 
de baixa de juros. Apesar 
de não ser o caso, eles po-
dem ser interessantes para 
investidores que buscam 
maior previsibilidade e, 
inclusive, podem ter renta-
bilidade maior do que pós-fi-
xados, a depender dos juros 
e do prazo de vencimento. 

Desse modo, vale a pena 
para o investidor conferir 
as possibilidades, avaliar 
as perspectivas de juros e 
inflação para os próximos 
anos e fazer seus investi-
mentos tendo em mente 
uma carteira diversificada, 
mas coerente com o perfil 
de cada investidor.

(*) É CCSO (Chief Customer Success 
Officer) da Smartbrain 

(www.smartbrain.com.br).

Ana Carolina Zogno (*)
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Pix: o queridinho 
dos jovens brasileiros 

Desde o seu lançamento, 
em novembro de 2020, o 
Pix bate recordes atrás de 
recordes. O Banco Central 
divulgou recentemente que 
a quantidade de transações 
com o sistema já superou a 
quantidade de TEDs, DOCs, 
cheques e boletos somados 
em número de operações, 
sistemas que já fazem parte 
da rotina do brasileiro há anos. 

Analisando o cenário, os 
jovens brasileiros são os 
grandes responsáveis por esse 
sucesso. Segundo pesquisa 
da Febraban, quatro em cada 
dez operações (38%) são re-
alizadas pela ferramenta por 
brasileiros com até 29 anos. Na 
sequência, estão as pessoas 
entre 30 e 39 anos (32%), 40 e 
49 anos (18%) e 40 e 49 anos 
(8%). Os idosos correspon-
dem por 4% das transações, 
percentual maior apenas do 
que o dos com menos de 19 
anos (3%). 

A Matera, empresa de tec-
nologia voltada ao mercado fi-
nanceiro, fintechs e gestão de 
riscos, é uma das instituições 
que participou da criação 
do meio de pagamento e, ao 
todo, mais de 175 milhões de 
Pix já foram processados por 
meio da solução da empresa. 
Para o CEO, Carlos Netto, 
os números da pesquisa re-
presentam a aderência dos 
jovens a tecnologias que os 
atendam de forma rápida e 
prática. 

“Muitos jovens, já acostu-
mados a utilizar o meio digital 
para pagar as suas contas, 
veem no Pix mais facilidade, 
e o principal, rapidez nos pro-
cessos. Uma das facilidades 
muito utilizadas, por exemplo, 
são os pagamentos fora do 
horário bancário”, conclui. 
Uma das novidades expostas 
nos últimos dias pelo BC foi 
a versão offline do Pix, com 
lançamento previsto para o 
último trimestre do ano. O 
objetivo é que as transações 
possam ser feitas mesmo em 
locais que estejam sem co-
nexão com a internet. Mais 
informações: (www.matera.
com).

Esse efeito é ocasio-
nado por nosso sub-
consciente de forma 

involuntária, na qual não 
precisamos pensar muito 
para fazer. É para quebrar 
esses padrões de pensamen-
tos que existem os gatilhos 
mentais. Ou seja, frases e 
palavras que ativam este 
lado “impulsivo” e utilizam os 
agentes internos do cérebro 
causando uma reação e nos 
tirando da zona de conforto. 

Essa técnica é bastante 
utilizada nas estratégias 
de marketing digital como 
forma de persuasão e para 
gerar resultados. Cerca de 
74% dos brasileiros utili-
zam as redes sociais para 
comprar, o que eleva ainda 
mais a eficácia dos gatilhos 
mentais. Marília Dovigues, 
head de marketing da Etus, 
empresa de gestão de redes 
sociais e unidade de negócio 
do Grupo Locaweb, separou 
abaixo alguns gatilhos e 
dicas para ajudar o PME. 
Confira. 
	 •	Prova Social - Sabe 

aquela pessoa que ain-
da não consome o seu 
produto? Essa técnica 
pode ser utilizada com 
ela, trazendo opiniões de 
quem já adquiriu e está 
usando o serviço Isso é 
feito por meio de depoi-
mentos, vídeos, prints, 
menções, etc. 

  Um outro sentimento 
que pode ser provocado 
pela prova social é o de 
pertencimento, ou seja, 

Executamos ações cotidianas no piloto automático, ocasionado 
por nosso subconsciente de forma involuntária.

A expectativa para 2021 é 
que cerca de cem empresas 
brasileiras realizem IPO até o 
fim do ano, um recorde. Só no 
primeiro semestre, foram 28 
ofertas públicas de ações no 
país, o mesmo que em 2020 
inteiro. Atualmente, há mais 
de 30 empresas ainda aguar-
dando na fila da B3, a bolsa de 
valores brasileira. E a visão 
dos especialistas é positiva 
para os próximos meses. 
Com a grande quantidade 
de empresas aproveitando 
esse caminho para captar 
recursos, ter um negócio 
robusto e em ascensão não 
é suficiente. 

Para um IPO de sucesso é 
preciso que a gestão finan-
ceira esteja em dia e fun-
cionando de forma excep-
cional. “É importante que 
as empresas transformem 
seus números em resultados 
positivos para o mercado, 
para as pessoas e para toda 
a economia”, diz Gold wasser 
Neto, cofundador do Ac-
countfy, plataforma SaaS 
de gestão de performance 
corporativa. “Por isso, é 
importante investir em uma 
ferramenta que analise e 
apresente os resultados para 
os investidores da maneira 
mais transparente possível.”  

Para se preparar para um 
evento como esse, o execu-
tivo lista alguns pontos de 
atenção para as empresas 
que querem abrir capital: 
	 •	Consistência e confia-

bilidade dos números 
- Primeiro, é importante 
se assegurar de que as 
informações corretas 
estão sendo apresenta-
das. Uma forma de fazer 
isso com segurança e 
confiabilidade é investir 
em uma ferramenta de 
gestão e controle de da-
dos. Isso ajuda a eliminar 
planilhas e inserções-
manuais. Consolidar os 
números dentro de uma 

Uma pesquisa realizada pela 
Shopee, plataforma de comércio 
eletrônico que conecta vende-
dores, marcas e consumidores, 
reuniu mais de 3.800 brasileiros 
de todas as regiões do país, para 
entender o comportamento de 
compra dos consumidores para 
o Dia dos Pais, comemorado no 
próximo dia 8 de agosto. 

O levantamento revelou que 
os brasileiros pretendem gastar 
em média R$245 com o presente 
dos pais, um valor de intenção de 
consumo superior ao apontado 
no estudo feito para o Dia dos 
Namorados que foi de R$240 e 
para o Dia das Mães de R$210. 
A maior parte do grupo entre-
vistado nesta pesquisa (60%) 
faz compras online há mais de 
um ano, é mulher (67%) e com 
faixa etária entre 31 e 45 anos. 
Outro dado é que 70,5% dos 
participantes costumam usar o 
e-commerce para comprar pre-
sentes em datas comemorativas. 

Os resultados revelam ainda 
um comportamento de consumo 
onde quem compra online há 
mais tempo tende a gastar mais: 
R$263 será o ticket médio de 
gasto para quem compra na in-
ternet há mais de um ano; R$226 
para compradores de 6 meses; e 
R$204 para quem está há menos 
de 6 meses comprando no uni-

verso digital. Para o Dia dos Pais, 
a pesquisa revelou que 70,5% dos 
participantes confessaram estar 
indecisos sobre o que presentear 
e 53,7% planejam comprar algo 
com duas semanas ou mais de 
antecedência. No estudo, 60,5% 
dos entrevistados afirmaram 
considerar importante o preço 
acessível e a boa relação de cus-
to-benefício na hora de buscar 
opções de presente, seguidos de 
15% que preferem escolher algo 
que a pessoa deseja ganhar. O es-
tudo também apontou os quatro 
principais fatores que fazem os 
consumidores irem às compras 
online, onde 66% responderam 
que são motivados por cupons 
de frete grátis; 57,1% afirmaram 
que são os preços baixos, 56,6% 
as promoções, e 54% a variedade 
de produtos disponíveis. 

Quando questionados sobre os 
produtos que estão na intenção 
de compra para o Dia dos Pais, 
os entrevistados revelaram uma 
lista de itens preferidos: calçados 
(sapatos, tênis) com 16% das 
intenções de compra, seguidos 
de acessórios (relógio, carteira, 
óculos, boné), joias, esportes, câ-
meras e acessórios, eletrodomés-
ticos, saúde e beleza, acessórios 
para veículo, informática, comida 
e bebida. - Fonte e outras infor-
mações: (www.shopee.com.br).

Cinco gatilhos para vender 
mais nas redes sociais

Muitas das decisões que tomamos no dia a dia não são previamente pensadas, executamos ações 
cotidianas no piloto automático

desta prática são os 
sites antigos de compra 
coletiva na qual as pro-
moções eram limitadas 
por pessoas e horas. O 
gatilho da urgência tem 
como principal objetivo 
impulsionar a compra 
imediata, na qual o con-
sumidor resolve adqui-
rir algo, assim que ele 
olha a oferta. A ideia é 
decidir sem pensar, um 
ato que vem a partir do 
sentimento de pressa 
para adquirir algo. Para 
aplicar a técnica, basta 
usar frases como: “úl-
timas horas”, “é agora 
ou nunca mais”, “você 
precisa decidir agora”. 

	 •	Dor - Por fim, o gatilho 
que parte da ideia de que 
todo ser humano deseja 
evitar a ‘’dor’’, ou seja, 
um desconforto mental 
ou uma situação que pre-
cisa ser resolvida. A nar-
rativa (ou storytelling) 
deve abordar uma de-
terminada situação do 
seu público, trazendo 
dicas para solucioná-la, 
ofertando o seu serviço 
ou produto. Isso gera 
uma identificação e, 
após ler o conteúdo, o 
consumidor se sentirá 
seguro e confiante de 
que aquilo resolverá o 
seu problema. Para que 
esse insight funcione, é 
fundamental conhecer 
a sua persona. Fonte 
e outras informações: 
(https://etus.com.br/).
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deixar a pessoa de fora 
para que ela fique com 
vontade de ser de um 
determinado grupo que 
já usa ou tem esse item. 
O ser humano tem neces-
sidade de fazer parte, por 
isso, essa estratégia tem 
muita eficácia. 

	 •	Escassez - “Compre 
agora ou fique sem”, 
“Unidades Limitadas”, 
“Restam poucas vagas”, 
essas frases de efeito são 
muito utilizadas para in-
dicar escassez de algum 
produto ou serviço. Para 
um usuário que ainda 
não está totalmente 
convencido em comprar 
determinado produto, 
ao ver a possibilidade 
de ficar sem, o receio 
pode ter um impacto 
de ação imediata. Aqui 

vale o cuidado para não 
usar com muita frequên-
cia. Se você aplicar por 
qualquer motivo, pode 
dar a entender que seu 
produto não tem tanto 
valor assim. 

	 •	Autoridade - Quando o 
público enxerga que uma 
determinada marca ou 
pessoa é muito influente 
em um tema, fica mais 
fácil convencer e rever-
ter a compra. Se tornar 
relevante dentro do am-
biente digital é resultado 
de um bom conteúdo e 
trabalho a longo prazo. 
Vale o investimento e 
cuidado extra na produ-
ção do seu conteúdo. 

	 •	Urgência - Bem seme-
lhante à escassez, porém 
tende a ser mais agres-
sivo. Um bom exemplo 

Pesquisa aponta intenções de 
compras para o Dia dos Pais

Dicas para empresas que 
desejam abrir capital neste ano

plataforma de gestão, 
assegura a padronização 
e comparabilidade das 
divulgações financeiras, 
possibilitando consistên-
cia, o que é primordial 
para o processo de refe-
rência cruzada. 

	 •	Estruturas gerenciais 
- Ao entrar na fila da B3, 
é importante ter uma aná-
lise minuciosa da saúde da 
empresa. A área financei-
ra deve analisar os planos 
de contas e organizar suas 
estruturas gerenciais de 
acordo com o modelo de 
negócio, tornando viável 
a estruturação das De-
monstrações Financeiras 
em conformidade com 
normas e requerimentos. 

	 •	Demonstrações finan-
ceiras - Esses docu-
mentos precisam sempre 
estar em dia, atualizados e 
com os números corretos, 
oferecendo transparência 
e mantendo a governança 
da empresa. Uma platafor-
ma de gestão corporativa 
permite a visualização 
e edição das principais 
demonstrações como ba-
lanço patrimonial, DRE, 
DMPL e outras. 

	 •	Consolidação - A con-
solidação é fundamental 
para grupos que buscam 
injeção de capital - como 

no caso do IPO - e para 
a manutenção da Go-
vernança Corporativa. 
Na prática, ela também 
facilita a visualização da 
saúde financeira das em-
presas, tanto agrupadas 
quanto analisadas isola-
damente. O uso de uma 
plataforma de gestão de 
performance permite 
que a consolidação seja 
feita com mais rapidez, 
com rastreabilidade dos 
números e permitindo 
uma visão mais clara das 
informações. 

	 •	Modelagem financei-
ra e reportes - Por fim, 
não basta acompanhar 
a situação financeira 
da empresa, um papel 
relevante do gestor é 
prever diferentes con-
junturas para se planejar 
e conseguir reagir rapi-
damente às novidades. 
Isso é possível com a 
modelagem financeira. 
Já os reportes e painéis 
de análises de dados 
dão suporte à área de 
relacionamento com 
investidores, dando visi-
bilidade do desempenho 
e das decisões tomadas 
pela empresa. - Fonte e 
mais informações: (ht-
tps://www.accountfy.
com/).

Para um IPO de sucesso é preciso que a gestão financeira 
esteja em dia e funcionando de forma excepcional.
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

5www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 28 de julho de 2021

 
Processo Digital nº: 0050198-71.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - 
Contratos Bancários Exequente: Banco Santos S/A Executado: Sociedade Evangelica Beneficente 
Campinas e outro Edital - 1ª E 2ª Leilão do bem abaixo descrito, Conhecimento de Eventuais 
Interessados na lide e Intimação do Réu Sociedade Evangelica Beneficente Campinas e Outro, 
expedido nos autos da ação de Cumprimento de sentença - Contratos Bancários movida por 
BANCO SANTOS S/A em face de Sociedade Evangelica Beneficente Campinas e Outro, Processo 
Nº 0050198-71.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. Faz Saber a que o 
Leiloeiro Oficial, Sr(a). Renato Schlobach Moysés, matriculado(a) na Junta Comercial do Estado de 
SP – Jucesp sob o nº 654, levará a leilão público para venda e arrematação. no local e hora 
descritos no site, com transmissão pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões 
eletrônico, www.maisativojudicial.com.br para lances pela internet, nas condições que seguem: 
Datas dos Leilões - O 1º pregão terá início em 28/07/2021, a partir das 14:00 horas, encerrando-se 
em 30/07/2021, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda 
do(s) imóvel(is) no 1º pregão, a praça seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 
20/08/2021 - 2º pregão. Bem: Lote 1 - Imóvel de matrícula 7.252, do 4° CRI de Campinas/SP: Gleba 
A, oriunda da subdivisão do Sítio Boa Esperança, localizado no Município de Paulínia, nesta 
Comarca de Campinas-SP e 4ª Circunscrição Imobiliária, com a seguinte descrição: inicia-se num 
ponto comum entre a área de propriedade de Yolanda Tomoi Miya Watanabe, Avenida Constante 
Pavan (PLN 130) e área em questão; daí segue em linha reta com rumo de 80°47'28” SW, numa 
distância de 156,31 metros, confrontando com a área de propriedade de Yolanda Miya Watanabe; 
daí deflete à direita e segue em linha reta com rumo de 9°12'32” NW, numa distância de 129,00 
metros; daí deflete à direita e segue em linha reta rumo de 80°47'28” NE, numa distância de 135,26 
metros; daí segue em linha curva à direita, com raio de 20,00 metros, numa distância de 31,22 
metros, todos confrontando com a gleba B, de propriedade de Emilia Emico Miya Mori (matrícula n° 
7.253, deste Ofício); daí segue em linha reta com rumo de 9°45'40” SE, numa distância de 109,20 
metros, confrontando com a Avenida Constante Pavan (PLN 130), chegando ao ponto inicial e 
encerrando a área de 20.000,00 m² OBS.: Av. 4, consta cadastro INCRA n° 950.092.423.599-9; 
módulo fiscal (ha): 10,0; n° de módulos fiscais: 0,2000; fração mínima de parcelamento (ha): 
2,0000; área total (ha): 2,0000; 502480 - Edital - Leilão Eletrônico - Novo CPC NIRF: 7429642-
6.Cumpre esclarecer que a propriedade do imóvel está registrada em nome de João Pedro Garcia 
de Caprio, tendo este dado o imóvel em garantia da dívida às fls. 91 e 1744. Ônus e gravames: 
segundo matrícula atualizada consta na AV.08 Penhora referente aos autos da presente ação. Por 
se tratar de informação confidencial, o INCRA só fornece informações a respeito do ITR 
pessoalmente ao contribuinte, e cumpre apenas ao interessado a busca de eventuais débitos 
pendentes de pagamento. Valor de Avaliação: R$ 14.100.000,00 (quatorze milhões e cem mil reais), 
em agosto de 2019. DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter "AD 
CORPUS” e no estado de ocupação e conservação em que se encontra(m). A descrição detalhada e 
as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 
www.maisativojudicial.com.br. Da Visitação - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) 
imóvel(is) a ser(em) apregoado(s). As visitas, quando autorizadas, deverão ser agendadas via e-
mail visitacao@majudicial.com.br. do Valor Mínimo de Venda do(S) Imóvel(Is) No primeiro 
pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is) apregoado(s) corresponderá a 100% (cem por 
cento) do valor da avaliação No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is) 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. Dos Lances Os lances 
deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. Durante o 
leilão, profissionais da Mais Ativo Judicial poderão auxiliar os interessados no que se fizer 
necessário, através do telefone (0 xx 11 4950-9660) ou e-mail (cac@majudicial.com.br). Dos 
Débitos. Os débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) sub-rogarão 
no preço da arrematação (art. 130, CTN), ficando o arrematante responsável pelo pagamento dos 
débitos de outra natureza, tais como água, luz e gás. Da Comissão - O arrematante deverá pagar, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) 
imóvel(is). A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, 
por razões alheias à vontade do arrematante Do pagamento - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do(s) imóvel(is) arrematado(s), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o 
encerramento da praça, através de Guia de Depósito Judicial em conta vinculada ao respectivo 
processo, a ser obtida na seção 'Minha Conta' do Portal Mais Ativo Judicial, sob pena de se desfazer 
a arrematação. Do Pagamento da Comissão - O pagamento da comissão deverá ser realizado em 
até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento da praça, através da Conta Digital S4Pay, 
escolhendo a forma de pagamento de sua preferência (Boleto Bancário, Transferência Bancária ou 
Utilizar Saldo S4Pay) conforme disponível na seção 'Minha Conta' do Portal Mais Ativo Judicial. 
Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao 
mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) imóvel(is) arrematado(s) e à comissão. Da 
Arrematação pelo Crédito. O exequente, na hipótese de arrematação pelo crédito, deverá ofertar 
lances antes do encerramento do leilão diretamente no Portal Mais Ativo Judicial, e ficará 
responsável pelo pagamento da comissão devida. A arrematação poderá, no entanto, ser tornada 
sem efeito nos casos previstos no §1º, do artigo 903, do Código de Processo Civil. As demais 
condições obedecerão ao que dispõe o Código de Processo Civil, o Decreto nº 21.981, de 19 de 
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 
1.933, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o Provimento CSM nº 1.625, de 09 de 
fevereiro de 2.009, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Resolução nº 
236/2016 do Conselho Nacional de Justiça e o caput do artigo 335, do Código Pena Todas as 
regras e condições da Praça estão disponíveis no Portal www.maisativojudicial.com.br . A 
publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do 
artigo 887, do Código de Processo Civil. Valor Atualizado (fls. 1886-1889): R$ 15.503.188,00 
(quinze milhões quinhentos e três mil, cento e oitenta e oito reais) atualizado até maio de 2021, 
segundo a tabela oficial aplicável nos cálculos judiciais do TJSP. Depositário: Associação 
Evangélica Beneficente de Campinas. Local do bem: Gleba A do Sítio Boa Esperança, Av. 
Constante Pavan (PLN30), rural, Paulínia/SP. Não há nos autos informação sobre Recurso 
pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s). E para que ninguém venha a 
alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site do leiloeiro, na forma 
da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2021. 

Idea Empreendimentos 32 Ltda.
NIRE 35.229.71504-3 -CNPJ/MF 24.197.734/0001-70
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 24/06/2021

Data/Hora/Local: 24/06/2021, às 10 horas, sede social, Rua Natingui, 442, conjunto 8, Vila Madalena, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensadas. Presença: Totalidade, a saber: (a) Idea Zarvos Planejamento Imobi-
liário Ltda., CNPJ/MF 07.199.290/0001-93, JUCESP/NIRE 35.219.499.372, representada por seu Diretor Luiz 
Felipe Fernaine de Carvalho, RG 24.575.806-9, CPF/MF 273.435.958-81; (b) REC Resi I Participações S.A., 
CNPJ/MF 25.265.446/0001-79, JUCESP/NIRE 35.300.494.270, representada, por seus administradores Ri-
cardo Teruo Matsumoto, RG 30.331.918-5-SSP/SP, CPF/MF 337.675.578-78, para o cargo de Diretor, junta-
mente com Thiago Carvalho Machado da Costa, RG 12.616.539-8-IFP/RJ, CPF/MF 091.440.297-80. Mesa: 
Luiz Felipe Fernaine de Carvalho: Presidente; Thiago Carvalho Machado da Costa: Secretário. Ordem do Dia 
e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: redução de capital no valor de R$ 4.270.000,00, passando o 
capital social dos atuais R$ 4.280.000,00 para R$ 10.000,00, mediante o cancelamento de 4.270.000 quotas 
sociais, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade. A restituição no montante to-
tal de R$ 4.270.000,00 será realizada proporcionalmente à participação social de cada um dos sócios. A re-
dução ora aprovada deverá ser formalizada dentro do presente exercício social; e (ii) os administradores e/
ou procuradores da Sociedade ficam autorizados a tomar toda e qualquer medida necessária e conveniente 
para a efetivação da redução do capital social da Sociedade ora aprovada. Encerramento: Nada mais. SP, 
24/06/2021. Mesa: Luiz Felipe Fernaine de Carvalho: Presidente; Thiago Carvalho Machado da Costa: Secretário; 
Sócios: Idea Zarvos Planejamento Imobiliário Ltda., Luiz Felipe Fernaine de Carvalho, Rec Resi I Partici-
pações S.A., Thiago Carvalho Machado da Costa, Rec Resi I Participações S.A., Ricardo Teruo Matsumoto. 

Idea Empreendimentos SPE 26 Ltda.
CNPJ/MF sob o n° 17.093.835/0001-36  - NIRE n° 35.227.011.782

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 24/06/2021
Data/Hora/Local: 24/06/2021, às 10 horas, sede social, Rua Natingui, 442, conjunto 8, Vila Madalena, CEP 
05443-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social, a saber: Rec Resi I Partici-
pações S.A., CNPJ/MF 25.265.446/0001-79, JUCESP/NIRE 35.300.494.270, representada, por seus admi-
nistradores Thiago Carvalho Machado da Costa, RG 12.616.539-8-IFP/RJ, CPF/MF 091.440.297-80, Ri-
cardo Teruo Matsumoto, RG 30.331.918-5-SSP/SP, CPF/MF 337.675.578-78, Idea Zarvos Planejamento 
Imobiliário Ltda., CNPJ/MF 07.199.290/0001-93, JUCESP/NIRE 35.219.499.372, representada por seu admi-
nistrador Luiz Felipe Fernaine de Carvalho, RG 24.575.806-9, CPF/MF 273.435.958-81. Mesa: Luiz Felipe 
Fernaine de Carvalho: Presidente, Thiago Carvalho Machado da Costa: Secretário. Ordem do Dia e Delibe-
rações Aprovadas por Unanimidade: redução de capital no valor de R$ 9.934.952,00, passando o capital 
social dos atuais R$ 9.944.952.00 para R$ 10.000,00, mediante o cancelamento de 9.934.952 quotas sociais, 
por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade. A restituição no montante total de R$ 
9.934.952,00 será realizada proporcionalmente à participação social de cada um dos sócios. A redução ora 
aprovada deverá ser formalizada dentro do presente exercício social; e (ii) os administradores e/ou procura-
dores da Sociedade ficam autorizados a tomar toda e qualquer medida necessária e conveniente para a efe-
tivação da redução do capital social da Sociedade ora aprovada. Encerramento: Nada mais. SP, 24/06/2021. 
Mesa: Luiz Felipe Fernaine de Carvalho: Presidente; Thiago Carvalho Machado da Costa: Secretário; Só-
cios: Idea Zarvos Planejamento Imobiliário Ltda., Luiz Felipe Fernaine de Carvalho, Rec Resi I Participa-
ções S.A., Thiago Carvalho Machado da Costa, Rec Resi I Participações S.A., Ricardo Teruo Matsumoto.

 
Edital Para Conhecimento Geral - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004939-41.2021.8.26.0011 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Oliveira de Alencar, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) quem 
possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por 
Renata Neves Sanches,RGnº23.584.638 SSP/SP e Fabio Ramos Sanches, RGnº19.303.137 
SSP/SP por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do 
casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC,a fim de resguardar 
direitos de terceiros, tendo em vista a intenção dos requerentes na alteração do regime de bens do 
casamente, da Comunhão Parcial de Bens, para o regime de Separação Total de Bens. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 16 de julho de 2021. 

Data, Hora e Local: 01 de outubro de 2020, às 14 horas, na sede social da Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia” ou “Cia.
Ultragaz”), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo,
CEP 01317-910. Presença: Compareceram à Assembleia: (i) acionistas titulares de mais de 3/4 (três quartos) das ações
que compõem o capital social; e (ii) os Diretores da Companhia. Publicações: Edital de Convocação: Publicado no Diário
Oficial do Estado de SP e no jornal “Empresas & Negócios” nas edições de 23, 24 e 25 de setembro de 2020. Mesa: Tabajara
Bertelli Costa – Presidente. Ana Paula Santoro Coria - Secretária. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente, foi
autorizada, pelo voto dos acionistas presentes, de forma unânime, a lavratura da presente Ata em forma de sumário, confor-
me dispõe o artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, que passará
de R$ 1.010.919.546,75 (um bilhão, dez milhões, novecentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e seis Reais e setenta
e cinco centavos) para R$ 1.035.385.011,07 (um bilhão, trinta e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, onze reais e
sete centavos), mediante a emissão de 50.640.022 (cinquenta milhões, seiscentos e quarenta mil e vinte e duas) novas
ações, sendo 50.093.695 (cinquenta milhões, noventa e três mil e seiscentas e noventa e cinco) ações ordinárias e 546.327
(quinhentas e quarenta e seis mil, trezentas e vinte e sete) ações preferenciais, com valor de emissão de R$ 0,48312480 por
ação, independente da classe. Do aumento ora aprovado (i) o montante equivalente a R$ 24.465.450,43 (vinte e quatro
milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)  será subscrito e
integralizado pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Ipiranga”), mediante o aporte de 3.074.374 ações ordinárias de
emissão da Utingás Armazenadora S.A., sociedade anônima, com sede Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar,
Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, inscrita no CNPJ sob o nº 61.916.920/0001-49, e (ii) R$
13,89 (treze Reais e oitenta e nove centavos) serão subscritos e integralizados pela Ipiranga em dinheiro (“Aporte”). 2.1. Em
consequência do novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia, o valor nominal unitário passará
de R$ 0,31764569 para R$ 0,32023753. 3. Ratificar a contratação da Advalorem Auditores independentes Ltda, com sede
na Rua Dom Gerardo, 63 - Grupo 1.203/1204, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
06.939.593/0001-32, como Empresa Avaliadora (“Empresa Avaliadora”) responsável pela emissão do Laudo de Avaliação
dos bens (“Laudo de Avaliação”) a serem aportados ao capital social da Companhia pela acionista Ipiranga, nos termos do
artigo 8º da Lei das S.A. 4. Aprovar integralmente o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora, que lido e apro-
vado por todos os acionistas presentes, passa a integrar esta ata na forma de Anexo I. 5. Em decorrência das deliberações
acima e em atendimento ao previsto no artigo 171, parágrafo 2º, da Lei 6.404/76, fixar o prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data da publicação desta ata, para o exercício do direito de preferência por parte dos acionistas da Companhia
para subscrição do aumento do capital ora aprovado, nos seguintes termos: (a) Cada acionista poderá exercer o direito de
preferência na proporção das ações ordinárias e preferenciais que possuir no capital social da Companhia nesta data, sen-
do que cada acionista somente poderá exercer o seu direito de preferência sobre ações da mesma espécie de que for pos-
suidor. O aumento de capital ora deliberado será integralizado pelos referidos subscritores de acordo com o modelo de bo-
letim de subscrição anexo à presente ata (Anexo II). As novas ações emitidas em razão do aumento de capital social apro-
vado farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais ações de emissão da Companhia; (b) Os acionistas poderão exer-
cer o direito de preferência dentro do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, contados da publicação da ata a que se refere
esta assembleia; (c) Preço de aquisição e forma de pagamento: R$ 0,48312480 por ação ordinária e/ou preferencial, medi-
ante integralização à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional; e (d) O acionista que optar por exercer o seu
direito de preferência deverá notificar a Companhia, por carta registrada, dentro do prazo previsto acima, indicando sua
participação no capital social da Companhia nesta data, especificando o número de ações ordinárias e/ou preferenciais que
detém e o percentual de ações que deseja adquirir, bem como eventual interesse na reserva de sobras. No prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis após o envio da notificação acima mencionada, mas nunca após o encerramento do prazo
decadencial de 30 (trinta) dias, o acionista deverá comparecer à sede da Companhia, munido da documentação indicada
em Aviso aos Acionistas a ser publicado juntamente com a presente ata, para firmar o competente boletim de subscrição. 6.
Na hipótese em que nenhum acionista exerça o seu direito de preferência, a administração da Companhia está, desde já,
autorizada a tomar as providências necessárias para a efetivação do aumento do capital ora aprovado. 7. Aprovar a altera-
ção do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento do capital social aprovado no item acima, passan-
do o referido artigo a vigorar com a redação abaixo: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$
1.035.385.011,07 (um bilhão, trinta e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, onze reais e sete centavos ), divididas
em 3.233.178.232 (três bilhões, duzentos e trinta e três milhões, cento e setenta e oito mil, duzentas e trinta e duas) ações,
sendo 3.185.622.551 (três bilhões, cento e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e duas mil, quinhentas e cinquenta e
uma) ações ordinárias e 47.455.681 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentas e oitenta e
uma) ações preferenciais, todas nominativas, com valor nominal de R$ 0,32023753  por ação.” 8. Tendo em vista a aprova-
ção das deliberações constantes nos itens acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a
fazer parte deste instrumento como seu Anexo III. Observações: O Presidente da Mesa informou que todas as deliberações
foram aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os traba-
lhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Ipiranga Produtos De Petróleo S.A., na
qualidade de acionista; Tabajara Bertelli Costa, na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; e Ana Paula Santoro
Coria, na qualidade de Diretora e Secretária da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.Ana
Paula Santoro Coria - Secretária da Mesa. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o
número 211.490/21-0 em 07.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo III - Estatuto Social - Companhia Ultragaz S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º -
A Companhia Ultragaz S.A. reger-se-á por este Estatuto e Disposições Legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Socie-
dade tem sua sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís
Antônio, nº 1.343, podendo a Diretoria abrir ou extinguir filiais em outras cidades do País. Artigo 3º - A Companhia tem como
objeto social: (i) distribuição, assim entendido o armazenamento, manipulação, engarrafamento e comércio no atacado e
varejo, de qualquer gás, em especial, mas não se limitando ao GLP, aparelhos transportadores, reguladores de pressão e
quaisquer outros equipamentos e materiais, necessários ao transporte e distribuição de gases e ao seu uso, bem como a
industrialização de tais aparelhos e a comercialização de hidrocarbonetos e éteres; (ii) importação e exportação de qual-
quer gás, em especial, mas não se limitando ao GLP, aparelhos transportadores, reguladores de pressão e quaisquer outros
equipamentos e materiais, necessários ao transporte e distribuição de gases e ao seu uso, bem como a industrialização de
tais aparelhos e a comercialização de hidrocarbonetos e éteres; (iii) o comércio e a indústria de produtos alimentares e be-
bidas, naturais ou industrializados; de produtos de higiene, limpeza e perfumaria; de equipamentos eletroeletrônicos, uten-
sílios e materiais de consumo, para uso doméstico; de livros, jornais e revistas, bem como qualquer outro produto relaciona-
do à sua atividade, no atacado ou no varejo, através da criação e operação de estabelecimentos comerciais destinados a
funcionar como lojas de conveniência, minimercados, lanchonetes, bar, fast food, sob a forma padronizada e a cessão de
sua exploração a terceiros; (iv) toda e qualquer prestação de serviço relacionada à distribuição de qualquer gás, em especi-
al, montagens e instalações de equipamentos para viabilizar o uso do gás, manutenção preventiva e corretiva dos mesmos
e de demais equipamentos e máquinas destinados à distribuição e uso do referido gás; (v) prestação de serviços de apoio
técnico e consultoria administrativa, comercial e de marketing, em especial, mas não se limitando aos serviços de
otimização de consumo de energia, bem como leitura individualizada, em instalações industriais, comerciais, agrícolas ou
residenciais e para a operação de estabelecimentos comerciais sob a forma padronizada, entre outros sob a forma de con-
trato de franquias e/ou cessão de uso de marca; (vi) prestação a terceiros de serviços técnicos relacionados com as especi-
alidades a que se dedica; (vii) prestação de serviços de intermediação de negócios, em especial, mas não se limitando, aos
serviços de distribuição de bens de terceiros e representação de qualquer natureza, inclusive comercial; e (viii) prestação
de serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, como correspondente bancário e assemelhados, assim como
qualquer prestação de serviços permitido por lei. Parágrafo Único - A Companhia poderá, também, participar como acionis-

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
ta, sócia ou a qualquer outro título, em empreendimentos comerciais ou industriais. Artigo 4º - A companhia terá duração
por prazo indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações. Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$
1.035.385.011,07 (um bilhão, trinta e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, onze reais e sete centavos), divididas em
3.233.178.232 (três bilhões, duzentos e trinta e três milhões, cento e setenta e oito mil, duzentas e trinta e duas) ações,
sendo 3.185.622.551 (três bilhões,  cento e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quinhentas e cinquenta e
uma) ações ordinárias e 47.555.681 (quarenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e
uma) ações preferenciais, todas nominativas, com valor nominal de R$ 0,32023753 por ação. Parágrafo Único - Os desdo-
bramentos e unificações de títulos múltiplos serão procedidos por solicitação do acionista, que suportará as respectivas
despesas de custo. Artigo 6º - As ações preferenciais gozarão das seguintes vantagens: (i) prioridade na distribuição de um
dividendo fixo de 8% (oito por cento) ao ano sobre o seu valor nominal. Esse dividendo será acrescido de até mais 4%
(quatro por cento) do valor nominal das ações preferenciais, na conformidade do que o saldo remanescente do lucro do
exercício comportar; (ii) prioridade no reembolso do capital no caso de liquidação da Companhia. Artigo 7º - As ações pre-
ferenciais não gozarão do direito a voto, salvo se não tiverem recebido dividendos durante três exercícios consecutivos.
Capítulo III - Assembleias Gerais - Artigo 8º - A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros
meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifestação
dos acionistas. Artigo 9º - As Assembleias Gerais, tanto Ordinárias quanto Extraordinárias, salvo as exceções previstas em
lei, instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital
social com direito a voto. Em segunda convocação, instalar-se-ão com qualquer número de presentes. Artigo 10 - A Assem-
bleia Geral será dirigida por uma mesa composta por um Presidente e um Secretário, escolhidos pelos acionistas presen-
tes. Artigo 11 - Além das matérias previstas em lei, caberá à Assembleia Geral: (i) eleger e destituir os diretores da Compa-
nhia, definindo as suas atribuições, designando seus respectivos cargos e fixando a remuneração global a qual farão jus; (ii)
tomar as contas dos diretores, deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas e sobre a destinação do
resultado do exercício; (iii) deliberar sobre aumento do capital social e emissão de ações, estabelecendo, inclusive, as suas
condições; (iv) deliberar sobre o resgate, amortização, desdobramento, grupamento de ações ou quaisquer valores mobili-
ários de emissão da Companhia; (v) deliberar sobre a redução do capital social; (vi) deliberar sobre qualquer reforma do
estatuto social da Companhia; (vii) deliberar sobre qualquer fusão, cisão, transformação e/ou incorporação de ações envol-
vendo a Companhia, bem como a transferência de ativos que resulte na descontinuidade das atividades da Companhia; (viii)
deliberar sobre pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ou requerimento de falência da Companhia;  (ix) deliberar sobre
a dissolução ou liquidação da Companhia, bem como eleger o liquidante; e (x) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja
submetida pela Diretoria. Capítulo IV - Administração - Artigo 12 - A Companhia será administrada por uma Diretoria compos-
ta por, no mínimo, 2 (dois) membros e, no máximo, 8 (oito) membros, todos residentes e domiciliados no país, podendo ser
acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, sendo necessariamente um Presidente e os
demais sem designação específica. § 1º - A investidura no cargo far-se-á mediante assinatura do termo lavrado no livro de Atas
de Reuniões de Diretoria. § 2º - O prazo de gestão dos diretores, que continuarão no exercício dos cargos até eleição e posse
de seus substitutos, será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 13 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses
da Companhia o exigirem e suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos, observado o quórum de instalação de
metade dos membros eleitos, podendo o diretor temporariamente impedido ou ausente fazer-se representar, mediante indica-
ção escrita, por outro diretor, quer para a votação, quer para complementar o “quórum” de presença estabelecido nesse artigo.
§ 1º - Das deliberações tomadas pela Diretoria, lavrar-se-á ata em livro próprio, que será arquivada no registro do comércio e
publicada, quando tiver deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. § 2º - Caberá ao Presidente, além de seu
voto, o voto de desempate. Artigo 14 - Observado o disposto nos artigos seguintes, a Diretoria terá as atribuições que a lei lhe
outorga para realizar os objetivos sociais e assegurar o funcionamento regular da Companhia, sendo esta representada: (a)
por 2 (dois) diretores em conjunto; (b) por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c) por (2) dois procuradores
com poderes especiais. Artigo 15 - Caberá, também, à Diretoria, além das matérias legais: (i) convocar, por qualquer de seus
membros, as Assembleias Gerais da Companhia, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.; (ii)
definir o esquema organizacional da Companhia, adotando uma estrutura organizacional eficiente, composta por profissionais
qualificados e de reputação ilibada; (iii) decidir sobre a abertura e encerramento de filiais, agências, sucursais, depósitos e
escritórios dentro do território nacional; (iv) a qualquer tempo, determinar a elaboração de balanços referentes a qualquer perí-
odo de tempo e aprovar a distribuição de dividendos, intermediários ou intercalares, à conta do lucro apurado nos referidos
balanços ou de lucros acumulados ou reservas de lucros, ad referendum da assembleia geral; (v) propor à Assembleia Geral a
dissolução ou liquidação da Companhia, ou ainda, reforma do Estatuto Social, fusão, cisão ou incorporação sob qualquer mo-
dalidade; (vi) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; (vii) representar a Compa-
nhia, ativa e passivamente, em conformidade com as atribuições e poderes estabelecidos neste Estatuto Social e pela Assem-
bleia Geral; e (viii) prestar contas a todos os acionistas. Artigo 16 - Compete isoladamente ao Presidente as seguintes atribui-
ções: (i) presidir as reuniões da Diretoria; (ii) representar a Companhia em Juízo, ativa ou passivamente; (iii) supervisionar e
coordenar atividades e deveres dos demais diretores; (iv) gerir e administrar todos os negócios e atividades da Companhia,
cumprir as determinações do Estatuto Social, as decisões da Assembleia Geral de Acionistas e da Diretoria; e (v) propor a
remuneração global dos diretores da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral de acionistas. Artigo 17 - Os diretores
substituir-se-ão reciprocamente, observado o seguinte: (i) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de até
60 (sessenta) dias, do Presidente, caberá aos diretores, eleger seu substituto entre os membros da Diretoria, devendo o diretor
substituto exercer temporariamente as funções de Presidente até o retorno deste; e (ii) em caso de vacância permanente de
qualquer diretor, seu cargo permanecerá vago até a próxima Assembleia Geral. Artigo 18 - Compete aos diretores cooperar
com o Presidente no desempenho de suas atribuições. Para esse fim, poderão ser designados, em conjunto ou separadamen-
te, para supervisionar atividades específicas de interesse da Companhia. Artigo 19 - A Companhia poderá, mediante assinatu-
ra conjunta de 2 (dois) de seus diretores, constituir mandatários, especificando na procuração a finalidade do mandato, os po-
deres conferidos e o prazo de validade, que não excederá um ano, salvo quando a procuração for outorgada com poderes da
cláusula ad judicia cuja validade poderá ser por prazo indeterminado. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 20 - O Conselho
Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, entre acionistas
ou não, podendo ser reeleitos. Artigo 21 - O Conselho Fiscal funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de
acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações com direito a voto ou cinco por cento das ações sem direito a
voto. Parágrafo Único - A eleição, o funcionamento, a remuneração, a competência e os deveres e responsabilidades do
Conselho Fiscal obedecerão ao disposto nos artigos 161 a 165 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Capítulo VI -
Exercício Social e Balanços - Artigo 22 - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro, encerrando-se em 31 de dezembro
de cada ano. Artigo 23 - Em 31 de dezembro de cada ano serão levantados o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Financeiras. Dos lucros líquidos então apurados, serão deduzidos: (i) 5% (cinco por cento) para a formação do fundo de
reserva legal, até que atinja 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) a parcela necessária ao pagamento do dividendo
assegurado neste estatuo às ações preferenciais; (iii) a importância que permita o pagamento de um dividendo de 12%
(doze por cento) ao ano sobre o seu valor nominal às ações ordinárias, ou se insuficientes para tal pagamento os resulta-
dos, o maior dividendo que o lucro remanescente do exercício comportar; e (iv) o saldo do lucro se houver, ficará à disposi-
ção da Assembleia Geral, que poderá determinar a distribuição de dividendo adicional, a constituição de reservas facultati-
vas ou sua manutenção como lucros acumulados. § 1º - O dividendo previsto nas alíneas “ii” e “iii” deste artigo não será
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) ao ano, calculados sobre o lucro líquido, ressalvadas as hipóteses previstas em lei e
compensados quaisquer dividendos pagos no exercício. Artigo 24 - Prescreverão em favor da Sociedade os dividendos
não reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido à disposição do acionista. Capítulo
VII - Liquidação - Artigo 25 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei. Parágrafo Único - A Assem-
bleia Geral determinará o modo de liquidação e nomeará o liquidante que funcionará no período de liquidação.

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 – NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária em 02.07.2021
Data, Hora e Local: Aos 02/07/2021, às 11:00hs, em sua sede, à Rua Álvares Cabral, 1210 Bairro 
Serraria, Diadema/SP, CEP 09980-160. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do Capital 
Social. Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. Ordem do Dia 
e Deliberações: A lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 130, §1º da 
Lei 6404/76. a) A distribuição de dividendos por conta do saldo da Reserva de Lucros a Realizar o 
valor de R$ 7.000.000,00, para serem pagos no dia 27/07/2021. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a ata aprovada. Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; 
Jacques Mosseri, pp. Edson Cordeiro Neves, Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle 
Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mos-
seri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri pp. Umberto Silvio Mosseri; Raphael Mosseri 
Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman Kaphan pp. Ilana Mosseri Kaufaman e Thali Mosseri Kaufman pp. Ilana 
Mosseri Kaufman; Sophie Carelli Wajngarten, pp. Monelle Mosseri; Charis Mosseri Carelli, pp. Monelle 
Mosseri. Presidente da Mesa: Umberto Silvio Mosseri. Secretario da Mesa: Edson Cordeiro Neves. Dia-
dema, 02/07/2021. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Presidente da Mesa: Umberto 
Silvio Mosseri. JUCESP nº 334.612/21-4 em 14/07/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Foi emitida 
recentemente, pela 
Receita Federal, a 
Solução de Consulta nº 
07/2021, que alterou 
substancialmente o 
seu entendimento da 
a tributação  sobre a 
venda de imóveis por 
empresas que apuram o 
lucro pela sistemática do 
lucro presumido

Isso decorre da prática de 
muitas empresas imobi-
liárias adquirirem imó-

veis para posterior revenda, 
mantendo-os alugados até 
a venda e classificando-os 
contabilmente no ativo imo-
bilizado, em atendimento à 
normatização contábil.

Antes de aludida Solução de 
Consulta, a Receita entendia 
que a tributação da eventual 
venda desses imóveis deveria 
ser tributada pela sistemática 
de ganho de capital — isto 
é, aplicação da alíquota de 
34% de Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) sobre 
o montante total do ganho 
de capital (receita não ope-
racional).

Entretanto, agora, através 
da referida solução, enten-
deu que a receita auferida 
em decorrência da venda de 
imóveis, quando realizada 
por empresas que possuem 
essa atividade econômica e 
são optantes pela sistemática 
do lucro presumido, deve ser 
submetida aos percentuais de 
presunção de 8% para o IRPJ 
e de 12% para a CSLL (re-
sultando, em regra, em uma 
tributação bastante inferior).

Na análise em questão, 
consta no objeto social da 
empresa contribuinte a loca-
ção de bens imóveis próprios, 
bem como a compra e venda 
de imóveis. Desse modo, a 
Receita Federal entendeu que 
o fato de o imóvel estar con-
tabilizado em conta de ativo 
não circulante (imobilizado 
ou investimento), e não na 
conta de estoque, não impede 
a aplicação do percentual de 
presunção, tendo em vista a 
atividade econômica realizada 
pela empresa.

Ressalta-se que a recen-
te Solução de Consulta nº 
07/2021 é um reparo do en-

tendimento anteriormente 
firmado pela Receita Federal, 
a fim de que seja aplicada a 
legislação correta. Ademais, é 
importante o reconhecimento 
pela Receita da formalidade 
de que alguns eventos contá-
beis não seja um empecilho. 
Observar o fluxo econômico 
da atividade e as mudanças 
que podem ocorrer a depen-
der do que o contribuinte 
deseja para aquele momento, 
é reconhecer o dinamismo do 
mercado e ajustar, até onde 
possível, o direito tributário à 
realidade das empresas.

Muitas vezes a empresa loca 
o imóvel para reaver parte do 
investimento e apenas poste-
riormente vender ou às vezes 
porque o valor alto do imóvel 
impede que seja uma venda 
rápida. Independentemente 
da razão, não há motivos para 
penalizar o contribuinte que 
realiza o registro contábil 
para fins de locação do bem 
e, posteriormente, reclassifica 
contabilmente o bem imóvel 
para a sua venda.

Por fim, imperioso escla-
recer que alguns requisitos 
devem ser observados, quais 
sejam:
 1) discriminação do objeto 

social (locação e venda 
de bens imóveis);

 2) a correta apuração e 
classificação contábil; e

 3) que o imóvel não tenha 
sido destinado à manu-
tenção das atividades 
da pessoa jurídica ou 
exercidos com tais fina-
lidades (por exemplo: 
sede da empresa), seja 
por rendimentos estra-
nhos ao objeto social da 
empresa ou até mesmo 
a manutenção do imóvel 
para sua valorização 
(item 30 da Solução de 
Consulta nº 07/21). 

É importante que o contri-
buinte sujeite a documenta-
ção à análise prévia de seu 
contador para verificação da 
possibilidade de submeter a 
receita decorrente das ativi-
dades imobiliárias de locação 
e compra e venda de bem 
imóvel aos percentuais de pre-
sunção do lucro presumido.

Eduardo Moisés

A tributação na alienação 
de imóveis segundo novo 

entendimento da 
Receita Federal
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• 79% esperam que os vendedores B2B usem tecnologias 
e insights de e-commerce para criar jornadas de compra 
personalizadas. 

• 79% dos compradores indicam ser importante que os 
vendedores atuem como consultores confiáveis - uma 
função que só pode ser cumprida por meio do uso in-
teligente de tecnologias de comércio digital. 

Diante desses dados e da realidade do mercado fica muito 
claro que as marcas precisam se preparar para corresponder 
a todas as expectativas dos novos compradores. 

O que significa: encontrar parceiros e buscar tecnologias 
para agilizar a transformação digital, concentrar o foco e 
os investimentos no e-commerce, criar ou participar de 
ecossistemas digitais avançados, integrar os canais online e 
offline para promover experiências omnichannel, preparar 
o time de vendas para a adoção de novas práticas e inserir 
vendedores das novas gerações. 

Enfim, não basta ter um site e acreditar que está feito, a 
nova geração espera muito mais, com sinergia de recursos 
que ofereçam a experiência digital perfeita nas compras B2B. 
Do outro lado da tela, o efeito millennial também mostra o 
seu impacto quando observamos o novo perfil dos líderes de 
vendas. Ao contrário dos vendedores tradicionais eles não 
se sentem ameaçados pelas novas tecnologias, adotando 
as ferramentas do comércio digital com muito entusiasmo. 

Eles já entenderam que elas permitem observar e co-
nhecer melhor as dores dos clientes, suas expectativas e 
dificuldades durante a jornada e usam todos os recursos e 
dados para criar relacionamentos mais significativos. Quanto 
mais abertos à inovação se mostram os vendedores, mais 
forte se torna a adesão às novas tecnologias em um círculo 
virtuoso que favorece todo o sistema. 

Os resultados desse movimento se mostram cada vez mais 
evidentes e as organizações são pressionadas a acelerar a 
adoção digital para atender às novas dinâmicas do mercado. 
A chegada das novas gerações também impulsionou a adoção 
dos ambientes digitais pelos compradores de todas as faixas 
etárias, tornando-se a nova realidade do mercado B2B. 

Entre os benefícios mais evidentes para os compradores 
destacam-se a maior disponibilidade de produtos e maior 
facilidade no gerenciamento das operações em todo o 
processo de compras, da busca à entrega. Os compradores 
também valorizam a personalização das ofertas, a transpa-
rência de preços e a flexibilidade das negociações, agora 
baseadas em novos parâmetros de relacionamento. 

A soma de todos esses fatores é o que os compradores 
consideram uma experiência excepcional e ela será ainda 
mais incrível à medida que as empresas ampliem a adoção 
de tecnologias e plataformas que oferecem mais facilidades, 
personalização e agilidade para a jornada de compras B2B. 
Não para algum futuro distante, mas para um presente 
imediato. 

Até porque essa geração também está acostumada a 
encontrar e comprar tudo o que precisa com um toque na 
tela. Para receber logo mais. 

 
(*) - É VP de vendas da VTEX (https://vtex.com/br). 
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As pesquisas mais recentes revelam o que esperam os 
novos clientes B2B altamente conectados: 

• 76% dos compradores se sentem significativamente 
mais capacitados como tomadores de decisão do que 
há cinco anos. 

• 83% dos compradores relatam que a tecnologia os man-
tém mais informados sobre as escolhas de produtos do 
que nunca. 

• Quase 60% dos compradores dizem que provavelmente 
mudarão de marca se seu fornecedor atual não oferecer 
uma experiência mobile fácil de usar. 

A tela é a nova mesa de negociação nas compras B2B e atrás dela os nativos digitais impulsionam mudanças profundas em todos os 
setores. Sob muitos aspectos, essa tendência já vinha se revelando a partir da adoção dos e-commerces e do crescente investimento em 
ecossistemas digitais. A chegada das novas gerações só acelera um movimento que envolve compradores e vendedores do mundo todo. 

Erick Buzzi (*)        

A tecnologia é parte do cotidiano das gerações Y e Z, 
que levam essa experiência para a vida profissional, 
contribuindo para a evolução dos processos de com-

pra e venda no B2B. Os jovens profissionais esperam obter 
o apoio de uma gama diversa de ferramentas digitais em 
toda a jornada de compras, com as mesmas facilidades que 
estão acostumados a receber nas transações B2C. Como 
sempre, a referência vem dos gigantes do e-commerce 
como a Amazon e o Alibaba. 

A chegada das novas gerações ao mercado é considera-
da uma das seis principais tendências que vão moldar o 
comércio B2B, de acordo com o DigitalCommerce360: os 
compradores mais jovens significarão um comércio B2B 
digital first, considerando o grande volume de millennials 
entrando e gerenciando a tomada de decisões no setor. 

Três quartos da geração millennials estão envolvidos - ou 
até mesmo executando - o processo de tomada de decisão 
para compras B2B em suas organizações. Isso se traduz 
em uma porcentagem muito maior de compras online e 
os compradores esperam que essas transações sejam tão 
convenientes e confiáveis quanto o resto de suas vidas 
digitalmente otimizadas. 

Essa expectativa é confirmada por dados como os levan-
tados pelo B2B Report Millennials que avalia o impacto 
da mudança geracional: 73% dos compradores B2B hoje 
são millennials que preferem comprar online. Esta é uma 
grande parte da razão pela qual o crescimento do comércio 
eletrônico B2B ocorreu na velocidade da luz. 

Eles estão liderando a nova onda de compradores B2B, 
onde 73% dos millennials fornecem informações, sendo que 
34% destes influenciadores também atuam como tomadores 
de decisão. Esses papéis de destaque significam que suas 
diferentes demandas devem ser consideradas com muita 
seriedade. Acostumados com experiências de B2C supe-
riores como consumidores pessoais, eles chegam aos sites 
do B2B com expectativas elevadas de uma experiência de 
cliente igualmente excepcional. 
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O IMPACTO 
DAS NOVAS 
GERAÇÕES NO 
E-COMMERCE 
B2B

MOVIMENTO ENVOLVE COMPRADORES E VENDEDORES
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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:

OSVALDO KAWASHIMA, estado civil solteiro, profissão soldador, nascido em Am-
paro, neste Estado, Amparo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecen-
tos e cinquenta e sete (25/09/1957), residente e domiciliado Rua Sebastião Ivo, 
410, apartamento 73, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Shichiro 
Kawashima e de Sada Kunieda Kawashima. MARIA ALVES DE MORAIS, estado 
civil divorciada, profissão representante comercial, nascida em Aquidabã, Estado de 
Sergipe, Aquidabã, SE no dia onze de maio de mil novecentos e sessenta e quatro 
(11/05/1964), residente e domiciliada Rua Sebastião Ivo, 410, apartamento 73, Ci-
dade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ernandes Alves de Morais e de 
Valdomira Vieira dos Santos.

TIAGO BARBOSA AMORIM, estado civil divorciado, profissão auxiliar de farmácia, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de 
agosto de mil novecentos e oitenta e nove (31/08/1989), residente e domiciliado Rua 
Jardim Tamoio, 251, bloco B, apartamento 251, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Amorim e de Katia Barbosa Amorim. 
JOSEANE BRITO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão técnica de enferma-
gem, nascida em União dos Palmares, Estado de Alagoas, União dos Palmares, AL 
no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta e oito (27/07/1988), residente 
e domiciliada Estrada Fazendinha, 746, casa 01, Jardim Ana Estela, Carapicuíba, 
neste Estado, Carapicuíba, SP, filha de Gesival Laurentino da Silva e de Maria Do-
lores Pereira de Brito.

WALTER DA CUNHA SANTOS JUNIOR, estado civil divorciado, profissão cinegrafista, 
nascido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia dezes-
seis de junho de mil novecentos e setenta e quatro (16/06/1974), residente e domiciliado 
Rua Bárbara Leoni, 88, apartamento 43-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter da Cunha Santos e de Elizabete de Azevedo 
Santos. RAQUEL VIEIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão encarrega-
da de limpeza, nascida em Picos, Estado do Piauí (CN:LV.A/018.FLS.282V-1º OFÍCIO 
DE PICOS/PI), Picos, PI no dia vinte e sete de março de mil novecentos e setenta e 
oito (27/03/1978), residente e domiciliada Rua Bárbara Leoni, 88, apartamento 43-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Felix 
Vieira e de Erasmo Ribeiro de Carvalho.

CARLOS HENRIQUE DE JESUS, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/112.FLS.078-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (25/05/1984), residente 
e domiciliado Travessa Leopoldina Maria de Campos, 20, A, casa 02, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aldenir Rosa de Jesus. MARIA ELIZAMA LOPES, 
estado civil divorciada, profissão agente comunitário de saúde, nascida em Salgueiro, 
Estado de Pernambuco, Salgueiro, PE no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos 
e noventa (21/02/1990), residente e domiciliada Travessa Leopoldina Maria de Campos, 
20, A, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Pedro Lopes e 
de Maria Auxiliadora Lopes.

DANIEL SOUZA DELLA COLETA CORREA, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido neste Distrito (CN:LV.A/351.FLS.113V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e nove (16/08/1999), resi-
dente e domiciliado Rua Jerônimo Tavares, 74, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silas Correa e de Marinalva de Souza Moreira. 
GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão subcoordenadora 
junior, nascida no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/342.FLS.238V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e noventa e 
nove (14/05/1999), residente e domiciliada Rua Xavier Palmerim, 109, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raul José de Oliveira e de 
Djanice Alves da Silva Oliveira.

VELTON SOUZA DOURADO, estado civil divorciado, profissão ajudante geral, nas-
cido em Ibitiara, Estado da Bahia, Ibitiara, BA no dia onze de agosto de mil novecen-
tos e oitenta e sete (11/08/1987), residente e domiciliado Rua Arraial de São Barto-
lomeu, 768, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemir Antonio 
Dourado e de Marilice Souza Dourado. NELMA MONTEIRO DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profissão costureira, nascida em Jequié, Estado da Bahia, Jequié, 
BA no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e seis (19/04/1996), resi-
dente e domiciliada Avenida Osvaldo Valle Cordeiro, 1340, apartamento 63-C, Jar-
dim Brasília, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Dernival Santos e de Marineusa 
Monteiro dos Santos.

EDSON LUCIANO, estado civil divorciado, profissão porteiro, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil no-
vecentos e setenta e três (01/07/1973), residente e domiciliado Rua Francisco 
Velho, 183, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Lucindo Luciano e de Ana Maria Luciano. ELIZABETE VIEIRA BARROS, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Água Branca, Estado de 
Alagoas, Água Branca, AL no dia dezoito de julho de mil novecentos e setenta e 
um (18/07/1971), residente e domiciliada Rua Francisco Velho, 183, casa 02, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Vieira Barros e de Antonia 
Vieira Sandes.

THIAGO PERICLES PIMENTEL SIMÕES, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar administrativo, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/095.
FLS.092-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e nove (23/02/1989), residente e domiciliado Rua Padre Gabriel 
de Campos, 49, apartamento 11-B, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nó-
brega, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Francisco Oselio de Oliveira Simões 
e de Maria Helena Pimentel. ISI ALVES VIEIRA, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/211.FLS.189V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos 
e noventa e três (21/12/1993), residente e domiciliada Rua Rio das Contas, 164, 
casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cardoso 
Vieira e de Maria Antonia Alves Vieira.

GUILHERME ANDRADE RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão operador de 
produção, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/311.FLS.237-I-
TAQUERA/SP), São Caetano do Sul, SP no dia doze de junho de mil novecentos 
e noventa e oito (12/06/1998), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2049, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudiomiro Ribeiro e de Maria Helena An-
drade Pereira Ribeiro. ANDRESSA GRIMALDE CAMPOS, estado civil solteira, 
profissão advogada, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/189.FLS.170-LI-
BERDADE/SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e noven-
ta e um (12/03/1991), residente e domiciliada Rua Serra do Caxambu, 102, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izaqueu Martins Campos e de 
Luciani Grimalde Antonio.

BETHINA FREITAS PEREIRA LACERDA, estado civil solteira, profissão auxiliar ad-
ministrativa, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/112.FLS.137V-GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e 
quatro (19/04/1994), residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 788, aparta-
mento 14-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Carlos Pereira Lacerda e de Patricia Freitas da Silva. RENATA BORTOLOT-
TE ALVES, estado civil solteira, profissão supervisora administrativa, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/258.FLS.049 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e nove (01/03/1989), residente e 
domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 788, apartamento 14-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odair Martins Alves e de Regina 
Sandra Bortolotte.

HERBERT BUENO VIEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/383.FLS.005-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de agosto de dois mil (24/08/2000), residente e domiciliado Rua Inscrição, 
17, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Nascimento 
Rodrigues e de Adriana Bueno Vieira da Silva. PALOMA SILVA FERREIRA, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/018.FLS.236-
SÃO MATEUS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dois 
(25/01/2002), residente e domiciliada Travessa Félix Pomes, 204, Conjunto Promorar 
Rio Claro, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Ferreira e de Maria Alcione 
da Silva Ferreira.

EDSON DONIZETE GUARIZE, estado civil divorciado, profissão treinador, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil nove-
centos e setenta e cinco (26/10/1975), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 
95, apartamento 14-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Benedito Guarize e de Catarina Souza Guarize. RAQUEL DA 
SILVA ROCHA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida no Subdistri-
to Vila Prudente, nesta Capital (CC:LV.B/030.FLS.008-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e setenta e nove (20/10/1979), re-
sidente e domiciliada Rua Gilberto Randon, 90, apartamento 32-B, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Floriano da 
Rocha e de Iraci da Silva Rocha.

RICK NELSON PRADO HADA, estado civil solteiro, profissão agente de viagem, 
nascido no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/008.FLS.214-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e setenta e 
seis (05/07/1976), residente e domiciliado Rua Confissão, 645, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Matusi Hada e de Cleusa Prado Hada. 
ROBERTA SANTANA DA MATA, estado civil solteira, profissão assistente fiscal, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/083.FLS.292-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (22/11/1984), 
residente e domiciliada Rua Confissão, 645, casa 02, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ilson Ferreira da Mata e de Maria da Conceição 
Araujo de Santana.

WILLIAM DE JESUS MENDES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/232.FLS.256V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco (18/08/1995), residente e domiciliado Rua 
Rio Tefé, 90, A, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Mendes 
de Santana e de Maria Aparecida de Jesus. DAIANE APARECIDA DA ROCHA, esta-
do civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/212.
FLS.009 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro (12/10/1994), residente e domiciliada Rua Jaime Ribeiro Wright, 532, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Angelo Aparecido Firmino da Rocha e 
de Janete Prado.

EZEQUIEL DOS SANTOS LEAL, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido 
em Camamu, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.278 IBIRAPITANGA/BA), Cama-
mu, BA no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e um (20/09/1981), 
residente e domiciliado Rua Sal da Terra, 107, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Galdino Leal e de Domingas Maria 
dos Santos. JANAE CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Ipiaú, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.065-DISTRITO DE IBIAÇU/
MARAÚ/BA), Ipiaú, BA no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e 
dois (15/09/1992), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 107, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Lino dos Santos e 
de Eva Silva da Cruz.

GUSTAVO MENDES DO ROSARIO, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/214.FLS.091V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (07/11/1994), 
residente e domiciliado Rua Cana de Açúcar, 48, casa 01, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleide Mendes do Rosario. RAYANE DE OLI-
VEIRA MARQUES, estado civil solteira, profissão auxiliar de fiscal, nascida no 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/340.FLS.279V-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa 
e um (01/07/1991), residente e domiciliada Rua Cana de Açúcar, 48, casa 01, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Marques e 
de Edna Alves de Oliveira.

CAIQUE HECTOR RODRIGUES CANTIDIO, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
pátio, nascido neste Distrito (CN:LV.A/176.FLS.107 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e três (25/01/1993), residente e 
domiciliado Rua Adolfo Appia, 206, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Claudemir Cantidio e de Edeli Aparecida Rodrigues. GERLANE PINHEIRO DE ARAU-
JO, estado civil solteira, profissão ajudante de estoque, nascida em Vitorino Freire, Es-
tado do Maranhão (CN:LV.A/054.FLS.209-OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS/MA), Vitorino 
Freire, MA no dia trinta de julho de dois mil (30/07/2000), residente e domiciliada Rua 
Adolfo Appia, 206, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edimilson Café 
de Araujo e de Geane Ferreira Pinheiro.

EDER DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/025.FLS.156-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia onze de julho 
de mil novecentos e oitenta e dois (11/07/1982), residente e domiciliado Rua Luz do Sol, 
35, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Mauro dos Santos e de Nanci Barroso dos Santos. MARIANA MORAIS DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão orientadora sócio educativa, nascida em São Miguel Pau-
lista, nesta Capital (CN:LV.A/138.FLS.280-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (24/01/1983), residen-
te e domiciliada Rua Luz do Sol, 35, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marlene Morais de Lima.

THIAGO RENAN FAUSTINO, estado civil solteiro, profissão operador de loja, nascido no 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.348-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (07/08/1985), 
residente e domiciliado Rua Sebastião Ivo, 618, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Shirley Faustino. AMANDA LEME DE ANDRADE, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/070.
FLS.077 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (05/02/1987), residente e domiciliada Rua Sebastião Ivo, 618, casa 02, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Ricardo de Andrade Filho e 
de Sueli Aparecida Leme da Silva Andrade.

ROBSON PEIXOTO, estado civil solteiro, profissão técnico em enfermagem, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV-A-069.FLS.011V PIRITUBA/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e um (07/10/1991), residente 
e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 914, apartamento 23-K, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Loel Peixoto e de Aparecida de Oliveira Pei-
xoto. GABRIELA RODRIGUES SILVA, estado civil solteira, profissão técnica em 
enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/162.FLS.045V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e dois 
(01/05/1992), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 914, apartamento 
23-K, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesuino Xavier da Silva e de 
Simone Rodrigues Silva.

THIAGO DE LIMA GRIGOLETTO, estado civil divorciado, profissão consultor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e 
oitenta e seis (15/10/1986), residente e domiciliado Rua Rio do Veríssimo, 700, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Grigoletto e de Maria Aldanisa 
de Lima Grigoletto. CINTIA CRISTINA PASCHOA, estado civil solteira, profissão autô-
noma, nascida no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.106 CAMBUCI/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (22/09/1989), residente e domiciliada Rua Rio do Veríssimo, 700, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio Fiorito Paschoa e de Patricia da Cruz Silva 
Paschoa.

LENILDO DIAS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Vicência, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/015.FLS.095V VICÊNCIA/PE), Vicên-
cia, PE no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (21/04/1985), 
residente e domiciliado Rua Antônio Capuzzi, 168, apartamento 12-A, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Francisco 
Pereira e de Maria Leni Dias de Lima Pereira. SAMIRA CRISTINA NEVES DOS 
REIS, estado civil solteira, profissão auxiliar de farmácia, nascida no Subdistrito 
Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.283-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (28/08/1989), residente 
e domiciliada Rua Antônio Capuzzi, 168, apartamento 12-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josué Salustiano dos Reis e 
de Berenice da Silva Neves Reis.

NICOLAS LOPES DA COSTA, estado civil solteiro, profissão gestor financeiro, nas-
cido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/236.FLS.048V-INDIANÓ-
POLIS/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa 
e dois (17/06/1992), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 7291, bloco 05, apar-
tamento 102, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Simone Lopes 
da Costa. LEIDIANE GONÇALVES COUTINHO, estado civil solteira, profissão mi-
litar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/144.FLS.204-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e um (06/06/1991), residente e 
domiciliada Avenida Itaquera, 7291, bloco 05, apartamento 102, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Aparecido da Silva Coutinho e de 
Maria Valdeni Gonçalves Coutinho.

DANILO KENDI CARVALHO KURIYAMA, estado civil solteiro, profissão ajudan-
te geral, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/136.FLS.108V VILA NOVA CA-
CHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e no-
venta e três (12/07/1993), residente e domiciliado Rua Facheiro Preto, 1055, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Masaki Kuriyama e de Neuzira 
Ribeiro de Carvalho Kuriyama. CRISTIANE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão operadora de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/302.FLS.208 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e oito (28/02/1998), residente e domiciliada Rua Facheiro Preto, 1055, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isael Pedro da Silva e de Lucineide 
Maria da Silva.

JOÃO VICTOR SILVERIO COSMO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/373.FLS.211V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de maio de dois mil (02/05/2000), residente e domiciliado Rua Jeribatuba, 513, Pa-
rada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Renato Cosmo 
e de Rita Helena Colodo Silvério Cosmo. LARYSSA BOSQUE DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profissão coordenadora de operações, nascida no Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/222.FLS.081-VILA MARIANA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e sete (27/04/1997), 
residente e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 390, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir Lima do Nascimento e de Jandira Prates 
Bosque do Nascimento.

ALEXANDRO DE MORAES CORDEIRO, estado civil divorciado, profissão autôno-
mo, nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de 
outubro de mil novecentos e setenta e quatro (12/10/1974), residente e domiciliado 
Rua Dona Maria de Camargo, 726, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo 
Cordeiro e de Leonilda de Moraes Cordeiro. PRISCILA SIQUEIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão cuidadora, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capi-
tal (CN:LV.A/099.FLS.154-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de 
março de mil novecentos e noventa (31/03/1990), residente e domiciliada Rua Dona 
Maria de Camargo, 726, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Celso da Silva 
e de Quiteria Siqueira da Silva.

JOÃO MARCOS DOS SANTOS REIS, estado civil solteiro, profissão operador 
de roçadeira, nascido em Camacan, Estado da Bahia (CN:LV.A/091.FLS.091 CA-
MACAN/BA), Camacan, BA no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e 
noventa e seis (24/06/1996), residente e domiciliado Rua Zenóbio Acioli, 40, A, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genil-
son Francisco dos Reis e de Elizangela dos Santos Angelins Reis. WANDRESSA 
CAROLINE GERVASIO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(12/06/1994), residente e domiciliada Rua Zenóbio Acioli, 40, A, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isaias Gervasio e de Elza 
dos Santos Gervasio.

LEANDRO DOS SANTOS PRUDENTE DE TOLEDO, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de logística, nascido neste Distrito (CN:LV.A/271.FLS.199-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e sete (28/02/1997), residente e domiciliado Rua Zituo Karasawa, 194, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Denilson Prudente de Toledo e de Maria 
Dias dos Santos. PÂMELA BONIFACIO SOARES DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão assistente de relacionamento, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/597.FLS.221-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de abril de dois mil e dois (15/04/2002), residente e domiciliada Rua Isa Silveira 
Leal, 404, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Soares da Silva 
Filho e de Rosemary dos Santos Bonifacio.

KEVIN SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão instrumentador cirúrgico, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/230.FLS.297V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (14/08/1995), residente e do-
miciliado Rua Serra de São Domingos, 577, casa 30, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio dos Santos e de Maria Sandra da Silva dos Santos. 
GABRIELLA BYANCA DE MOURA FERNANDES, estado civil solteira, profissão ana-
lista, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/188.FLS.120V-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (15/09/1995), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 11, B, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Dias Fernandes e de Andréia 
Mara de Moura Fernandes.

LILIANE SILENE MONTEIRO COSTA, estado civil divorciada, profissão diretora 
geral de auto-escola, nascida em Arujá, neste Estado, Arujá, SP no dia cinco de 
julho de mil novecentos e oitenta e seis (05/07/1986), residente e domiciliada Rua 
Filipe Lauri, 319, apartamento 41-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Monteiro Costa e de Katia Silene Ferreira 
de Souza. JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vi-
gilante, nascida em Sete Quedas, Estado do Mato Grosso do Sul (CN:LV.A/022.
FLS.465/SETE QUEDAS/MS), Sete Quedas, MS no dia trinta de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (30/09/1992), residente e domiciliada Rua Filipe Lau-
ri, 319, apartamento 41-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Aparecido de Andrade dos Santos e de Francisca Barbosa 
Dias dos Santos.

GIOVANNI BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
bancário, nascido neste Distrito (CN:LV.A/140.FLS.115-ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia oito de março de mil novecentos e noventa e um (08/03/1991), re-
sidente e domiciliado Travessa Carlota Mena, 49, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sergio Rodrigues de Oliveira e de Shirley Aparecida da 
Silva Oliveira. BRUNA CRISTINA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão ci-
rurgiã dentista, nascida no Subdistrito Alto da Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/237.
FLS.008V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil nove-
centos e noventa (17/04/1990), residente e domiciliada Rua Meleiro, 45, casa 01, 
Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Matheus José de Souza 
e de Marilsa do Carmo de Souza.

FLÁVIO RODRIGUES DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/041.FLS.244-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de outubro de mil novecentos e setenta e nove (20/10/1979), residente e 
domiciliado Rua Tupiratins, 115, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Edson Ferreira da Cruz e de Valquiria Rodrigues da Silva. DIANA FERREI-
RA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Quixeramobim, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/002.FLS.138-DISTRITO DE RINARÉ-BANABUIÚ/CE), 
Quixeramobim, CE no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e setenta e 
sete (29/05/1977), residente e domiciliada Rua Tupiratins, 115, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Dario Ferreira da Silva e de Maria Valda Paz 
da Silva.

LUAN BIBIANO DE JESUS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/299.FLS.123-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia sete de outubro de dois mil e dois 
(07/10/2002), residente e domiciliado Rua Noventa e Nove, 895, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio de Jesus e 
de Célia de Fátima Bibiano de Jesus. VITORIA MIRANDA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/410.
FLS.004 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de dois mil e 
dois (21/03/2002), residente e domiciliada Rua Noventa e Nove, 895, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Averaldo Oliveira de 
Souza e de Adriana Miranda.

PAULO PEDROSO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão encarregado de qua-
dra, nascido neste Distrito (CN:LV.A/043.FLS.152 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (27/01/1969), re-
sidente e domiciliado Rua Bento Nunes de Siqueira, 98, casa 01, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dorvalino Pedroso da Silva e 
de Rita de Souza Silva. MIRIAN ALVES MENDES, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Aurelino Leal, Estado da Bahia (CN:LV.A/008.FLS.288-AURELINO 
LEAL/BA), Aurelino Leal, BA no dia quatro de outubro de mil novecentos e setenta e 
seis (04/10/1976), residente e domiciliada Rua Bento Nunes de Siqueira, 98, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Ferreira 
Mendes e de Olga Alves da Conceição.

JOATAN CABRAL GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão operador de tele-
marketing, nascido em Balsas, Estado do Maranhão (CN:LV.A/079.FLS.003-BAL-
SAS/MA), Balsas, MA no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(30/03/1987), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1561, apartamen-
to 41-G, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto de Castro 
Gonçalves e de Aristotelina Cabral Gonçalves. POLIANA DA CONCEIÇÃO SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de hotelaria, nascida em Araguaína, 
Estado do Tocantins (CN:LV.A/048.FLS.254-ARAGUAÍNA/TO), Araguaína, TO no 
dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e nove (21/06/1989), residente 
e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1561, apartamento 44-G, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Isaias Lima dos Santos e de Darcy Maria da Con-
ceição Santos.

ANDRESSA ARAUJO DE PROENÇA, estado civil solteira, profissão técnica em en-
fermagem, nascida em Itapetininga, neste Estado (CN:LV.A/045.FLS.174V-2º SUBDIS-
TRITO DE ITAPETININGA/SP), Itapetininga, SP no dia vinte e dois de março de mil 
novecentos e oitenta e nove (22/03/1989), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 
1411, bloco 08, apartamento 44, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Vaz de 
Proença e de Maria José Araujo de Proença. GILMARA APARECIDA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, nascida no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital 
(CN:LV.A/022.FLS.204V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho 
de mil novecentos e setenta e sete (19/06/1977), residente e domiciliada Rua Virgínia 
Ferni, 1411, bloco 08, apartamento 44, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bal-
bino da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

MATHEUS SALES DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/245.FLS.049V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de março de mil novecentos e noventa e seis (10/03/1996), residente e 
domiciliado Rua Castelo do Piauí, 501, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
Batista de Freitas e de Fatima Imaculada de Sales Freitas. SAMARA COYADO 
COPLE COSTA, estado civil solteira, profissão arquiteta, nascida no Subdistri-
to Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/614.FLS.018 SANTO AMARO/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e seis (07/05/1996), 
residente e domiciliada Rua Padre Manuel Bernardes, 127, Vila Carrão, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, filha de Alexandre Cople da Silva Costa e de Leia Coyado 
Cople da Silva Costa.

RAFAEL RODRIGUES COSTA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de pro-
dução, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-584,FLS.206-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de dois mil e um 
(28/09/2001), residente e domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, 1435, casa 
01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco de Sousa 
Costa e de Celina Rodrigues Costa. STEFANI SOUZA TAVARES SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-304,FLS.
156-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e no-
venta e oito (13/03/1998), residente e domiciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 
1435, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Tavares 
da Silva e de Luciane Cristina de Souza.

PAULO HENRIQUE CARVALHO SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar contábil, 
nascido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A-221,FLS.245-BELA VISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e um (10/04/1991), 
residente e domiciliado Rua Senador Georgino Avelino, 512, apartamento 202, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Silva Junior e de Monica dos Santos Carva-
lho Silva. GABRIELA CRISTINA DOS REIS, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A-089,FLS.162 CAMBUCI/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(24/02/1992), residente e domiciliada Rua Senador Georgino Avelino, 512, apartamento 
202, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Douglas Rogério dos Reis e de Andréa Cris-
tina de Sousa Reis.

ELTON FELIX DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão assistente adminis-
trativo, nascido neste Distrito (CN:LV.A/258.FLS.126 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e seis (01/09/1996), 
residente e domiciliado Rua Jacatiba, 22, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Moacir Cordeiro dos Santos e de Geraldina Felix. AMANDA 
MONTEIRO DE MELO, estado civil solteira, profissão assistente bilíngue, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/674.FLS.273-SANTO AMARO/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (14/01/1998), 
residente e domiciliada Rua Sabiá das Paineiras, 182, Parque Residencial dos 
Lagos, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Jose Cicero de Melo e de Josefa 
Silvana Monteiro de Melo.

MIGUEL DE FREITAS MUNIZ, estado civil solteiro, profissão analista de seguran-
ça da informação, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/149.
FLS.260-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto 
de mil novecentos e oitenta e três (14/08/1983), residente e domiciliado Rua Pura-
quê, 351, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cesario Muniz e 
de Maria dos Anjos Moreira de Freitas Muniz. SANDRA COELHO DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de backoffice JR, nascida em Franco da 
Rocha, neste Estado, Franco da Rocha, SP no dia nove de maio de mil novecen-
tos e noventa e um (09/05/1991), residente e domiciliada Rua Puraquê, 351, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Dionizio dos Santos e de 
Maria das Graças Dantas Coelho.

SANDRO VALTER MARCELLI, estado civil solteiro, profissão analista de câmbio, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/026.FLS.089-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e setenta 
e nove (19/05/1979), residente e domiciliado Rua Morro do Clemente, 80, blo-
co 03, apartamento 202, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Orestes Marcelli Neto e de Maria de Fatima Santana Marcelli. ANA CAROLINA 
SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida neste Dis-
trito (CN:LV.A/111.FLS.174 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (29/02/1988), residente e domiciliada 
Rua Morro do Clemente, 80, bloco 03, apartamento 202, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Soares da Silva e de Marcia Maria 
Heraclito da Silva.

DENILSON DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão desenvolvedor, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/183.FLS.096 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e sete (28/08/1997), 
residente e domiciliado Rua Lagoa da Barra, 625, bloco 02, apartamento 04, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Luiz da Silva e de Vera Lucia de Oliveira Silva. 
SARA TOMIATTI MARQUES, estado civil solteira, profissão analista de atendimen-
to, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/137.FLS.114 2º SUBDISTRITO 
DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia quinze de julho de mil novecentos 
e noventa e sete (15/07/1997), residente e domiciliada Rua Lagoa da Barra, 625, 
bloco 02, apartamento 04, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Decio Marques e 
de Fatima Regina Tomiatti.
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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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:

MARCOS FREITAS REIS, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/193.FLS.015-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de outubro de mil novecentos e noventa e três (16/10/1993), residente e domiciliado 
Avenida André Cavalcanti, 818, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ben-
to Reis Lima Neto e de Maria Freitas Reis. LUSIANE FERREIRA ANTUNES, estado 
civil solteira, profissão secretária, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado 
(CN:LV.A/429.FLS.246-1º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São 
Bernardo do Campo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(05/10/1994), residente e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 818, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Afonso da Cruz Antunes e de Luse Ferreira de 
Souza.

FERNANDO SILVESTRE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão microempre-
sário, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil 
novecentos e setenta e sete (15/01/1977), residente e domiciliado Avenida Afonso de 
Sampaio e Sousa, 339, apartamento 164, bloco 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Soares de Oliveira e de Leticia Silves-
tre Santos de Oliveira. CARLA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciada, 
profissão microempresária, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia sete de agosto de mil novecentos e setenta e nove (07/08/1979), residente 
e domiciliada Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 339, apartamento 164, bloco 01, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria José da 
Conceição.

RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão desenvolve-
dor de sistemas, nascido neste Distrito (CN:LV.A/184.FLS.137V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e três 
(25/06/1993), residente e domiciliado Rua Suzana de Melo, 397, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio Rodrigues e de Maria de Lour-
des Souza Rodrigues. GABRIELLA MIRANDA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão confeiteira, nascida neste Distrito (CN:LV.A/208.FLS.013 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa 
e quatro (24/07/1994), residente e domiciliada Rua Suzana de Melo, 397, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Ferreira de Souza e de 
Marivalda Pereira de Miranda.

Continuação
GENECI PEREIRA DA PAZ, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido em 
Pesqueira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/062.FLS.096 PESQUEIRA/PE), Pesquei-
ra, PE no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco (29/01/1965), 
residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1628, casa 02, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Pereira da Paz e de Quitéria Maria da Conceição. MARIA 
ELÂNIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Pesqueira, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/057.FLS.106 PESQUEIRA/PE), Pesqueira, PE no dia vinte e 
sete de maio de mil novecentos e sessenta e sete (27/05/1967), residente e domiciliada 
Rua Agrimensor Sugaya, 1628, casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Paulo da Silva e de Edite Oliveira da Silva.

LEANDRO RIBEIRO DE MORAES, estado civil divorciado, profissão cinegrafista, nas-
cido no Subdistrito Aclimação, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de outubro 
de mil novecentos e setenta e oito (07/10/1978), residente e domiciliado Rua Sílvio 
Barbini, 546, bloco 02, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Laerte Ribeiro de Moraes e de Maria Fátima Fernandes 
de Moraes. DANIELE MORAIS RANGEL, estado civil divorciada, profissão escriturária 
de administração, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de 
janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (21/01/1994), residente e domiciliada Rua 
Sílvio Barbini, 546, bloco 02, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eva Morais Rangel.

HUDSON SILVA COSTA, estado civil solteiro, profissão audista de redes sociais, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/163.FLS.226-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e oitenta e quatro 
(03/03/1984), residente e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, Travessa Durvalina 
Alexandre Machado, 131, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Geraldo Corsino da Costa e de Maria de Fatima Pereira Silva Costa. TALITA GEMIMA 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/149.
FLS.167-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecen-
tos e noventa e um (14/09/1991), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 
Travessa Durvalina Alexandre Machado, 131, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de David Pereira e de Zilda Madalena Machado Pereira.

ADEMIR VICENTE DA SILVA, estado civil divorciado, profissão supervisor de negócios, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de outubro 
de mil novecentos e setenta e quatro (07/10/1974), residente e domiciliado Rua dos 
Secadouros, 100, bloco B, apartamento 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Artur Vicente da Silva e de Maria das Graças Vicente da Silva. MARIA DE 
FATIMA VASCONCELOS, estado civil divorciada, profissão analista de departamento 
pessoal, nascida em Santana do Acaraú, Estado do Ceará, Santana do Acaraú, CE no 
dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (12/02/1979), residente e do-
miciliada Estrada Guarulhos-Nazaré, 3361, Jardim Lenize, 1º Subdistrito de Guarulhos, 
neste Estado, Guarulhos, SP, filha de Francisco Henrique Vasconcelos e de Francisca 
Santos de Vasconcelos. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Natu-
rais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

AGENOR ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/017.FLS.104 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de outubro de mil novecentos e cinquenta e nove (19/10/1959), residente e 
domiciliado Rua Victório Santim, 445, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Valdemar Alves de Lima e de Adalgisa Maria de Lima. ELENIR APARECIDA 
ALEXANDRE, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em Ibi-
porã, Estado do Paraná (CN:LV.A/034.FLS.129-IBIPORÃ/PR), Ibiporã, PR no dia dois 
de outubro de mil novecentos e setenta e um (02/10/1971), residente e domiciliada Rua 
Victório Santim, 445, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Alexandre e de Marlene do Nascimento Alexandre.

GUILHERME DE SOUZA PASSOS, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/123.FLS.265-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (26/09/1995), resi-
dente e domiciliado Rua Taperaçu, 297, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Alves dos Passos e de Maria Arlete de Souza 
Passos. MARIANA ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/069.FLS.246-SIMÕES FILHO/BA), Salvador, BA 
no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e cinco (15/06/1995), residente e do-
miciliada Rua Taperaçu, 297, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Roberto Gomes da Silva e de Irailda Silva de Almeida.

EDER LOPES, estado civil viúvo, profissão condutor escolar, nascido no Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos 
e sessenta e cinco (15/10/1965), residente e domiciliado Rua Guaiquiçá, 268, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes Filho e 
de Ilda Corrente Lopes. PATRICIA FELIX DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e setenta (19/08/1970), residente e domiciliada Rua Guaiquiçá, 268, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson da 
Silva e de Maria Felix da Silva.

LUIZ HENRIQUE SOARES BEZERRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/136.FLS.114-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de outubro de dois mil e um (01/10/2001), residente e domiciliado 
Rua Padre André Frazão, 82, apartamento 331-C, Conjunto Habitacional Padre Manoel 
da Nóbrega, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erivaldo Bezerra e de Normalucia 
Soares Baldoino. ALEXIA ALVES FRANKLIN, estado civil solteira, profissão atendente 
operacional, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/392.FLS.205 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezesseis de março de dois mil e um (16/03/2001), residente e 
domiciliada Rua Padre José Vieira de Matos, 663, apartamento 312-C, Conjunto Ha-
bitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Christian 
Franklin e de Rosemeire Alves Pereira.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDEMILSON APARECIDO SOARES, profissão: servidor público muni-
cipal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Soares Neto e de Maria 
do Socorro Soares. A pretendente: ESTHER CRISTINA AYRES, profissão: servidora 
pública municipal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/03/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Ayres Mangiacomo 
e de Maria José Mello Ayres.

O pretendente: SILVIO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1964, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Jose João da Silva e de Ivone Gonçalves da Silva. A pretendente: ROSELI 
EMILIANO DO NASCIMENTO, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Borges do Nascimento e de Sebastiana Emiliano.

O pretendente: VINICIUS VILAS BOAS OLIVEIRA, profissão: mensageiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Overlaque Vilas Boas Oliveira e de Vanuza dos 
Santos Oliveira Pinho. A pretendente: THALYTA REIS ROCHA DOS SANTOS, profis-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/03/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joselio Rocha dos San-
tos e de Lucimara Reis da Silva.

O pretendente: FRANCISCO SOARES BARBOSA, profissão: tacepeiro de autos, es-
tado civil: viúvo, naturalidade: Espinosa, MG, data-nascimento: 13/02/1955, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nicolau Soares Barbosa e de Petronilia Galdina 
Barbosa. A pretendente: ANGELICA LUCIDIA DE CARVALHO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Espinosa, MG, data-nascimento: 12/07/1971, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Xavier de Carvalho e de Lucia Lucidia de 
Carvalho.

O pretendente: PETERSON LIMA DOS SANTOS, profissão: segurança, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Lima dos Santos e de Zuleide Lino 
de Souza Santos. A pretendente: ESTER VIEIRA SALGADO, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rubens Viana Salgado e de 
Osvaldina Primo Vieira.

O pretendente: LUIZ DALÓIA BELLO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1952, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Ramos Bello e de Maria Dalóia Bello. A pretendente: CICERA 
QUITÉRIA DOS SANTOS, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Jupi, PE, data-nascimento: 10/07/1950, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de João Miguel dos Santos e de Quitéria Jacinta da Conceição.

O pretendente: EDNARDO DE FREITAS BARROS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 05/03/1973, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Andrade Barros e de Maria Bernade-
te de Freitas Barros. A pretendente: JOCIMARA SOUZA SANTOS, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Itajuipe, BA, data-nascimento: 30/11/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nivaldo Claro Souza Santos e de 
Josélia Reis Santos.

O pretendente: ANSELMO MELLADO, profissão: gestor de projetos, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Arcy Mellado Penha e de Marilidia Carrilho Mellado. A preten-
dente: ALINE MICHELE DA COSTA TEIXEIRA SANTOS, profissão: analista financeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Vicente dos Santos e de Joana 
Isabel da Costa Teixeira Santos.

O pretendente: TIAGO DE MOURA BORGES SILVA, profissão: arquivista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Natan Borges da Silva e de Leni Gonçalves de Moura. 
A pretendente: LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jose Elias Bevenuto de Oliveira e de Maria de Lourdes Alves 
da Silva.

O pretendente: EDERSON ALVES CABRAL DE PAULA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1990, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio de Paula e de Ana Lucia 
Alves Cabral. A pretendente: REBECA COELHO PEREIRA DA SILVA, profissão: au-
xiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/10/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alberto Pereira da Silva 
e de Oraide Coelho Pereira da Silva.

O pretendente: ANDERSON PORFIRIO DA SILVA, profissão: lider de expedição, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ednaldo Porfirio da Silva e de Nilda Martins 
da Silva. A pretendente: VALESKA CORDEIRO DE FARIAS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdeci Herculano de Farias e de Iremar Cordeiro 
de Oliveira Farias.

O pretendente: DOUGLAS GOMES DA SILVA, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jurandir Gomes da Silva e de Maria da Concei-
ção Souza da Silva. A pretendente: DANIELE BARBOSA DA SILVA, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1995, 
residente e domiciliada em Taboão da Serra, SP, filha de Luiz Isidoro da Silva e de Vera 
Barbosa dos Santos.

O pretendente: MARCELO MOTA NOGUEIRA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1979, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Manoel Dias Nogueira e de Marina Mota Nogueira. A 
pretendente: VALDISA MENDES DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Aldeisa Mendes da Silva.

O pretendente: HUMBERTO DA COSTA E SILVA, profissão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1970, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Waldemar Costa e Silva e de Benedita Antonia 
da Silva. A pretendente: CINARA BARRETO DOS REIS, profissão: administradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1973, re-
sidente e domiciliada em Ipatinga, MG, filha de Carlos Roberto Reis e de Bernadeth 
Barreto dos Reis.

O pretendente: PAULO JOSÉ DE SOUZA, profissão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rondon, PR, data-nascimento: 08/04/1965, residente e domiciliado em 
São Carlos, SP, filho de João Aprigio de Souza e de Maria Aparecida Fernandes de 
Souza. A pretendente: TANIA CRISTINA BARROS NUNES, profissão: diarista, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1974, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Joaquim Justino da Fonseca e de Teresinha Barros 
da Fonseca.

O pretendente: GABRIEL DE SOUZA SILVA, profissão: conferente, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Cicero Capitulino da Silva e de Jane de Souza. A pretenden-
te: KEITH DA SILVA VILELA, profissão: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Amarildo Francisco Vilela e de Maria Célia Calado da Silva Vilela.

O pretendente: EDUARDO FERREIRA GUINHO, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Adeilton Ferreira Guinho e de Elisangela Marques Gui-
nho. A pretendente: LAIZ LEMOS RIBEIRO, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/2002, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ricardo Jose Ribeiro e de Janiere Lemos Pereira Ribeiro.

O pretendente: MICHEL JOSÉ MACHADO PEREIRA DA SILVA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adailton Pereira da Silva e de Zilnar 
das Graças Machado. A pretendente: SUELLEN CRISTHINA DO NASCIMENTO BAR-
BOSA, profissão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
Evilasio Barbosa e de Maria Jose do Nascimento Barbosa.

O pretendente: ALLAN FERREIRA VASCONCELOS, profissão: analista de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1983, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudio Vasconcelos Filho e de Olinda 
Ferreira Vasconcelos. A pretendente: ADRIANA ALVES MOREIRA, profissão: contado-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1983, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Alves Moreira e de Andrelina 
Maria Bezerra Moreita.

O pretendente: FRANCISCO DA SILVA BARBOSA, profissão: operador de guincho, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 28/03/1985, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Oscar Francisco Barbosa e de Maria Ana da 
Silva Barbosa. A pretendente: HARLLENE AVIZ SOARES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 26/10/1982, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Alfredo Pantoja Soares e de Dilma Raimunda Ferreira Aviz.

O pretendente: DIEGO GONÇALVES XAVIER, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1987, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Domingos Xavier Santos e de Marli 
Gonçalves. A pretendente: MARLUCIA ROSA GUIMARÃES, profissão: costureira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 01/07/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Izidio Rodrigues Rosa e de Maria 
Angela da Cruz Rosa.

O pretendente: DENILSON FERREIRA DOS SANTOS, profissão: técnico de telecom, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1985, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marinaldo Ramos dos Santos e de Zena-
lia Ferreira de Souza. A pretendente: JULIANA AFONSO PEREIRA, profissão: analista 
de sistemas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/09/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Roberto Pereira e 
de Eliana Afonso Pereira.

O pretendente: AILTON CAETANO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Bariri, SP, data-nascimento: 22/01/1965, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Daniel Caetano e de Judite Maria de Sousa Caetano. A pretendente: MARIA 
REGINA AFONSO, profissão: aux. de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Geraldo Augusto Afonso e de Alice Gonçalves Afonso.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DUTRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Saloá, PE, data-nascimento: 25/12/1973, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Dutra da Silva e de Joana Clara da Conceição. A 
pretendente: CLAUDINICE FERREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1961, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Otavio Ferreira da Silva e de Irene Emidio Ferreira da Silva.

O pretendente: TIAGO CUNHA DE ARAUJO, profissão: químico, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Mauricio Gomes de Araujo e de Cleuza Liborio Moraes 
da Cunha Gomes de Araujo. A pretendente: GEANE FRANCA MARTINS, profissão: 
bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/12/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Alves Martins 
e de Rozeny de Souza Franca.

O pretendente: JORDAN CIRINO ANDRÉ, profissão: auxiliar de pintura, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 10/04/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José André e de Vanusa Cririno André. A pretendente: YARA 
SOARES BARROS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/06/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Ivo de Souza Barros e de Maria Jose Soares Barros.

O pretendente: SEBASTIÃO CANDIDO LOPES, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Exu, PE, data-nascimento: 14/05/1960, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho 
de José Candido Lopes e de Maria Rodrigues Xavier. A pretendente: ELIELZA ALVES 
CARVALHO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nas-
cimento: 22/01/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Elvira Alves 
Carvalho.

O pretendente: DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO, profissão: analista financeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1987, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jairo Menezes do Nascimento e de Al-
cina Ferreira do Nascimento. A pretendente: ANA LUCIA RAMOS DOS SANTOS, pro-
fissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
10/04/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Ramos de Souza e 
de Raimunda Maria Ramos dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE NONATO DE CARVALHO, profissão: aux. técnico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ana Maria Nonato de Carvalho. A pretenden-
te: NATÁLIA RIBEIRO DE JESUS, profissão: aux. administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Roberto Valdemir de Jesus e de Vera Lucia de Souza Ribeiro 
de Jesus.

O pretendente: ALEX DALAN DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 12/11/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Adeilda Amara da Silva. A pretendente: JERUZINEIDE CARDO-
SO DOS SANTOS, profissão: gerente, estado civil: solteira, naturalidade: Cachoeira 
Grande, MA, data-nascimento: 08/08/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de João Pereira dos Santos e de Rosineide Cardoso dos Santos.

O pretendente: APOLIANO NUNES SOUSA, profissão: designer gráfico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Coelho Neto, MA, data-nascimento: 09/10/1988, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Lopes de Sousa e de Maria das Neves Nunes 
Sousa. A pretendente: JULIANA XAVIER PARENTE, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1992, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Otavio Lucio Parente e de Elenice Rodrigues Xavier 
Parente.

O pretendente: ISRAEL SILVA MACHADO, profissão: consultor financeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/08/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Mateus Jacinto Machado e de Meire Silvia Silva. A 
pretendente: JULIANA FARIAS DA SILVA, profissão: analista de sinistro, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1993, residente e domi-
ciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Edirson Jose da Silva e de Sueli Costa 
Farias.

O pretendente: DOUGLAS RODRIGUES GENIUR, profissão: aux.de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 14/10/1995, residente e do-
miciliado em Itapevi, SP, filho de Wilson Pereira Geniur e de Zenaide Rodrigues Silva 
de Souza. A pretendente: VANESSA MENEZES SANTOS, profissão: aux. de saúde 
bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jailson Jose dos Santos e de Jacinta 
de Menezes Santos.

O pretendente: GILVAN SOARES DOS SANTOS, profissão: feirante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ribeira do Amparo, BA, data-nascimento: 18/06/1977, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Soares dos Santos e de Jamilda 
Josefa dos Santos. A pretendente: NEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA, profissão: feiran-
te, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 03/03/1977, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João da Silva Filho e de Mariana 
da Conceição Silva.

O pretendente: ABNER MAURICIO MOREIRA LIMA, profissão: líder de recebimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1993, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mauricio Flor de Lima e de Sonia Moreira 
da Silva Lima. A pretendente: CLEINE CARVALHO PEREIRA LIMA, profissão: esteti-
cista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adenilton Moreira Lima e de Antonia 
Naiza Carvalho Pereira.

O pretendente: LINDOMAR DE SOUZA SIMÕES, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 
23/11/1983, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Tadeu Simões 
e de Alzira Maria de Souza Simões. A pretendente: THAIS AUCELIA SILVA, pro-
fissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/10/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Inacio da Silva 
e de Aucelia Pereira Leite.

O pretendente: ROBERTO AMARO DE SOUZA, profissão: func. público municipal, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/06/1971, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rosalvo Amaro de Souza e de Joa-
na Maria de Souza. A pretendente: NOEMIA CRISPINIANA DOS SANTOS, profissão: 
segurança, estado civil: divorciada, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 
23/03/1964, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Galdino dos 
Santos e de Altamira Arlinda dos Santos.

O pretendente: ANTONIO RIBEIRO SANTOS, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Jitauna, BA, data-nascimento: 10/05/1954, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdelice Joaquina dos Santos. A 
pretendente: ADAILDES DE JESUS CRUZ, profissão: esteticista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 03/09/1966, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz da Cruz e de Ana Batista 
de Jesus.

O pretendente: HÉRMANI VERISSIMO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Volta Redonda, RJ, data-nascimento: 05/11/1988, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Edvalson Verissimo da Silva e de Maria José 
Verissimo da Silva. A pretendente: CARLA SANTOS DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto da Silva e de Gildete Florencio 
dos Santos.

O pretendente: JOÃO VICTOR SOUZA SENA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Auxiliadora Souza Sena. A preten-
dente: JESSICA DA CRUZ ALVES, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Arlindo Ventura Alves e de Ercilia Teixeira da Cruz 
Alves.

O pretendente: WESLEY DA SILVA GUARIROBA, profissão: caminhoneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Atanael Alves Guariroba e de Maria Lucicleide 
Leite da Silva Guariroba. A pretendente: TARCILA DE MELO OROSCO ROCHA, pro-
fissão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvio Orosco Rocha e 
de Adriane de Melo Santos Rocha.

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 Luzia dos Anjos.

O pretendente: AHMAD TAHA, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/11/1976, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Abdallah Ahmad Taha e de Nouha Abdallah Taha. A pretendente: SAMARA MATAR 
EL' KHATIB, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Matar Nagi El' Khatib e de Mariam Ali 
Daychoum.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ANTÔNIO ALVES MORAES, estado civil solteiro, profissão mecânico 
hidráulico, nascido em Érico Cardoso, BA, no dia (15/12/1954), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Joaquim Moraes e de Maria Alves Moreira. A 
pretendente: HELIA FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Itamaraju, BA, no dia (02/05/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Bento Ferreira Sobrinho e de Aureliana Ferreira de Souza.

O pretendente: ELDER BUCHINI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cassio Rodrigues da Silva e de Adriana Aparecida 
Buchini da Silva. A pretendente: CAROLINE ALVES NEVES, estado civil solteira, profissão 
confeiteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/09/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Elizangela Alves Neves.

O pretendente: HUGO JONATHAN DO VALE CAVALCANTE, estado civil solteiro, pro-
fissão operador, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Leonidas Donizete Cavalcante e de Adriana do 
Vale. A pretendente: JESSICA APARECIDA DA ANNUNCIAÇÃO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adivaldo Severino dos Santos e de 
Jacira Monica da Annunciação.

O pretendente: ALMIR RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão supervisor 
de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Agenor Rodrigues da Silva e de Marlene Ferreira 
de Santana. A pretendente: JULYANA STEPHANIE MENESES BARBOSA, estado 
civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(16/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexsandro 
da Hora Barbosa e de Sheila Cristina da Costa Meneses Fernandes.

O pretendente: JEFERSON DA CRUZ AMORIM, estado civil divorciado, profissão açou-
gueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/02/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ednaldo Carvalho de Amorim e de Idenilva de Jesus 
da Cruz. A pretendente: MARCIA APARECIDA DE ARAUJO CORRÊA, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/10/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Jorge Correa e de Suely 
Bueno de Araujo Correa.

O pretendente: OLUSOLA MATHEW KOMOLAFE, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido em Ile-Ife, Osun - País da Nigéria, no dia (27/11/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Olagoke Komolafe e de Victoria Ko-
molafe. A pretendente: CLAUDIA MARIA GABRIEL, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/01/1967), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Moysés Gabriel e de Pura Pereira Gabriel.

O pretendente: AGNALDO MUNIZ RAIMUNDO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Raimundo e de Ivanete Muniz dos Santos Rai-
mundo. A pretendente: LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/08/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Ribeiro da Silva e de Ivone de Oliveira Freitas.

O pretendente: CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
tecnologia da informação, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1987), residente 
e domiciliado na Vila Curuça, São Paulo, SP, filho de Crismelo Bezerra da Silva e de 
Cinira de Jesus Oliveira. A pretendente: JULIANE FRAGA DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profissão jornalista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (25/10/1991), residente 
e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Oswaldo Fraga de Almeida Junior e de Ivone 
da Conceição Luis Fraga.

O pretendente: FERNANDO DE NORONHA BRANCO, estado civil solteiro, profissão 
enfermeiro, nascido em Garanhuns, PE, no dia (03/09/1964), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Noronha Branco e de Maria Lindinal-
va Branco. A pretendente: MISLAINE LUCIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Lucio da Silva e de Antonia Ferreira dos Santos.

O pretendente: VITOR SANTANA LONGO, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (21/12/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Carlos Longo e de Maria de Fatima Santos de 
Santana. A pretendente: NATÁLIA FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
psicóloga, nascida em Guarulhos, SP, no dia (11/01/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ferreira Marques Filho e de Maria Helionete 
de Souza Silva Marques.

O pretendente: ANDERSON ALCANTARA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
garçom, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/10/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Barbosa da Silva Filho e de Maria das Dores 
Alcantara da Silva. A pretendente: BIANCA SOUZA FELIX, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio da Rocha Felix e de Ana Ferreira de Souza.

O pretendente: WAGNER VALERI NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1975), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Nascimento e de Elza Aparecida 
Valeri. A pretendente: DANIELA DOS SANTOS BARROS, estado civil solteira, profissão 
analista financeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Luna Barros e de Edna dos Santos Barros.

O pretendente: EDUARDO SOARES, estado civil divorciado, profissão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (11/10/1974), residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Edison Soares e de Josefa Luiza da Conceição Soares. A pretendente: 
GRACIELE DE OLIVEIRA CARDÔSO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Duque de Caxias, RJ, no dia (20/03/1983), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Soares Cardôso e de Cecilia de Oliveira Cardôso.

O pretendente: ADALBERTO FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1996), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adalberto França de Oliveira e de Marcia 
Maria da Silva Alves. A pretendente: NADYA DE JESUS MARQUES DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/02/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Judivá Marques da Silva e de Ana 
Claudia de Jesus Silva.

O pretendente: ARGEMIRO PEDRO, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido 
em Igaracy, PB, no dia (10/05/1950), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Pedro Francisco e de Maria Luzia da Conceição. A pretendente: SONIA 
MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Floresta Azul, BA, 
no dia (23/09/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jacy 
Maria de Jesus.

O pretendente: MAIKON SATURNO CARLOS, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/05/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Francisco Carlos e de Sonia Sueli Saturno. A 
pretendente: PALOMA SANTOS DE AQUINO, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em Suzano, SP, no dia (05/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edvaldo Nunes de Aquino e de Marilene Santos de Aquino.

O pretendente: MARLUCIO SANTOS FERREIRA FILHO, estado civil divorciado, profissão 
gesseiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/02/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marlucio Santos Ferreira e de Maria Betania da Silva 
Ferreira. A pretendente: JEANE NUNES DE SANTANA, estado civil solteira, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em Recife, PE, no dia (07/08/1974), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Fernando de Santana e de Maria do 
Carmo Nunes de Santana.

O pretendente: RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
operador de monitoramento, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/10/1988), residente 
e domiciliado no Jardim Pedro José Nunes, São Paulo, SP, filho de Jorge Gabriel dos 
Santos e de Nadir Nunes de Araujo Santos. A pretendente: ROSILENE SILVA SOUTO, 
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Águas Formosas, MG, no 
dia (15/12/1986), residente e domiciliada no Jardim Pedro José Nunes, São Paulo, SP, 
filha de Oraciano Fernandes Souto e de Rosalina Silva Souto.

O pretendente: MÁRCIO CUNHA SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista 
aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Teodorico Dias dos Santos e de Maria do Socorro 
Praeiro da Cunha dos Santos. A pretendente: FABIANA REGINA PEREZ DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão merendeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1978), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos da Silva e de 
Sonia Regina Perez da Silva.

O pretendente: ALUIZIO ALMEIDA MARINHO, estado civil solteiro, profissão controla-
dor de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aluizio Marinho e de Francisca Mayre Almeida 
Santos. A pretendente: VIVIANE MARCELLI DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
assistente financeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Antonio da Silva e de Maria 
Olivia da Rocha.

O pretendente: ADRIANO BARUTTI BRAGA DE FARIA, estado civil solteiro, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/05/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Braga de Faria e de Luzia Barutti de Faria. A 
pretendente: DAIANA ANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Santa Maria da Boa Vista, PE, no dia (08/02/1991), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Honorato Belo dos Santos e de Quitéria 
Ana dos Santos.

O pretendente: APARECIDO BATISTA DE LIMA, estado civil divorciado, profissão coletor 
de resíduos, nascido em Acopiara, CE, no dia (12/10/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco do Ó de Lima e de Francisca Jocelina de Lima. 
A pretendente: LIDIANE GOMES OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão camareira, 
nascida em Arapiraca, AL, no dia (15/07/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Damião de Oliveira e de Irene Gomes Oliveira.

O pretendente: WILTON ROQUE DA CUNHA, estado civil solteiro, profissão metroviário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1986), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Ivani Pires da Cunha. A pretendente: DIANE PENA MACÊDO, 
estado civil solteira, profissão promotora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1984), 
residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio Macêdo e 
de Rosilene Argolo Pena Macêdo.

O pretendente: DIOGO OLIVEIRA DE SAULA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Antonio de Saula e de Vera Lucia Ro-
drigues de Oliveira Saula. A pretendente: LUANA FELIX DA SILVA SAULA, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Felix da Silva e 
de Lucineide da Silva Souto.

O pretendente: WALLAN EUFROZINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Suzano, SP, no dia (21/06/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Eufrozino da Silva e de Ana Aparecida 
Cordeiro da Silva. A pretendente: CAROLINE DE LIMA SILVA, estado civil solteira, 
profissão farmacêutico, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/10/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Heleno da Costa Silva e de Claudia 
Oliveira de Lima.

O pretendente: CIRO SILVA MENDES, estado civil solteiro, profissão soldador, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (13/09/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Ermani Dias Mendes e de Ivanete Mendes Silva Dias. A pretendente: DAYANE 
TAVARES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão analista financeiro, nascida em 
Suzano, SP, no dia (05/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Sebastião Luiz da Silva e de Marilene Tavares de Lira.

O pretendente: GABRIEL PARDIM DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Donato Barbosa dos Santos e de Aparecida Pardim Araujo. A 
pretendente: SARAH DE SOUZA FARIAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/08/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudio Barbosa Farias e de Sueli de Souza Coelho Farias.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profissão 
açougueiro, nascido em Palmeira dos Indios, AL, no dia (30/07/1984), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Araújo Gomes e de Maria José 
da Silva Gomes. A pretendente: ADRIANA MÁRCIA OLIVEIRA COSTA, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em Luzilandia, PI, no dia (21/04/1985), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues da Costa e de Maria 
Aucionora Candeira de Oliveira.

O pretendente: MURILLO AMANCIO SEIXEIRO, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido em Suzano, SP, no dia (18/12/1996), residente e domiciliado em Suzano, SP, 
filho de Jose Carlos Seixeiro e de Selma Aparecida Amancio. A pretendente: BEATRIZ 
MEIRA REBELLO, estado civil solteira, profissão fonoaudióloga, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (12/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Luiz Alfredo dos Santos Rebello e de Alvina Romano Meira Rebello.

O pretendente: CLEITON HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão en-
canador, nascido em Teresina, PI, no dia (10/10/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Henrique Ferreira e de Vilma Ferreira da Silva. 
A pretendente: NATASKA GABRIELLE DOS ANJOS, estado civil divorciada, profissão 
cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Oliveira dos Anjos e de Eliana 
Gaspar do Monte dos Anjos.

O pretendente: FABIO DOS REIS MESSIAS, estado civil divorciado, profissão encarre-
gado financeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1980), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Graciano da Silva Messias e de Ivone Aparecida 
dos Reis Messias. A pretendente: SUELI REGINA ROCHA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão empresária, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1990), residente 
e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Nelson Rocha da Silva e de Dalva 
Pinheiro de França.

O pretendente: ANDERSON BALBINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (23/08/1990), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Pauferro dos Santos e de Maria 
Balbina. A pretendente: ERICA MARIA LUIZ DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
encarregada, nascida em Recife, PE, no dia (12/06/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Eber Luiz da Silva.

O pretendente: CLISMAN BORGES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão gerente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1995), residente e domiciliado na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Moises Pereira de Oliveira e de Eleuza Borges 
de Souza Oliveira. A pretendente: DANIELLA ROSA MENDES DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Mendes da Silva e de Hilda 
de Araujo Silva.

O pretendente: RAFAEL MARQUES GERICÓ, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido em Guarujá, SP, no dia (15/10/1992), residente e domiciliado na 
Vila Matilde, São Paulo, SP, filho de Edson da Silva Gericó e de Josefa de Jesus Mar-
ques Gericó. A pretendente: KAROLYNY ALBERTINA SILVA OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Gabriel de Oliveira e de Elinar 
Raimundo Silva de Oliveira.

O pretendente: JOÃO VICTOR DOS SANTOS FARIAS, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1994), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adriana dos Santos Farias. A pretendente: 
PAULA REGINA DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (27/01/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria de Fatima de Andrade.

O pretendente: EDIVALDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão torneiro 
revólver, nascido em Traipu, AL, no dia (11/04/1972), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antônio Paulino dos Santos e de Maidy Pinheiro da Silva. 
A pretendente: MÁRCIA BISPO CAPINAM DOS REIS, estado civil viúva, nascida em 
Itabuna, BA, no dia (30/06/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Fernando Santos Capinam e de Adelita Bispo Capinam.

O pretendente: JULIO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marli do Nascimento. A pretendente: MARIA DO SOCORRO DA 
SILVA, estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, nascida em Iguaraci, PE, 
no dia (19/03/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Panta da Silva e de Cícera Bernado da Silva.

O pretendente: JOSÉ AIRTON ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido 
em Miraíma, CE, no dia (20/04/1965), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Francisco das Chagas Araújo e de Maria do Socorro Bemtemiler Araújo. A 
pretendente: MARIA LUCIRENE MARIANO DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Maranguape, CE, no dia (21/09/1963), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Mariano de Sousa e de Maria Alice de Sousa.

O pretendente: MARCOS MANOEL DA SILVA COUTO, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar logístico, nascido em Caruaru, PE, no dia (14/09/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Euclides do Couto e de 
Maria Ivonete da Silva Couto. A pretendente: GEISA GOMES DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão psicóloga, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/03/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ernesto Dias da Silva 
e de Genilça das Chagas Gomes.

O pretendente: CRISTOFER GRANZOTI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
encarregado de manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Ferreira da Silva e de Celia 
Granzoti da Silva. A pretendente: NATÁLIA DIAS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Netinho Soares Dias e de Neide Dias.

O pretendente: ELIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES XAVIER, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Nova Lima, MG, no dia (28/07/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Rodrigues Xavier e de Tânia Aparecida de Oliveira 
Xavier. A pretendente: ELENICE SILVA RAMOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de embalagem, nascida em Poá, SP, no dia (31/10/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Ramos e de Anaildes Silva Ramos.

O pretendente: DIEGO EVANGELISTA MARIANO, estado civil solteiro, profissão farma-
cêutico, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1987), residente e domiciliado na Vila 
São Nicolau, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio Mariano e de Ozana Evangelista 
Mariano. A pretendente: SELMA SALES DA CUNHA, estado civil solteira, profissão 
farmacêutica, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1986), residente e domiciliada na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Julião Elias da Cunha e de Luiza Sales Cunha.

O pretendente: ÉMERSON DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão pro-
fessor, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/11/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Félix Barbosa e de Angelita da Silva Barbosa. 
A pretendente: VANESSA DA SILVA FLOR, estado civil solteira, profissão atendente de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Flor e de Vanusa Pio da Silva Flor.

O pretendente: JOÃO MARCOS ANDRADE DOMINGUES, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de vistoriador, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1999), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Alberto Pereira Domingues e 
de Katia Virginia Andrade da Silva Domingues. A pretendente: HELEN CRISTINA COSTA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão jovem aprendiz administrativo, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (17/08/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marcio Antonio de Oliveira e de Patricia Alexandre Costa.

A pretendente: MARTA CORRADO, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida 
em Bologna - País da Itália, no dia (29/05/1990), residente e domiciliada em Bolonha, 
País da Itália, filha de Piero Corrado e de Liliana Lo Forte. A pretendente: SHISLENI DE 
OLIVEIRA MACEDO, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (20/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Batista Macedo e de Josefa Batista de Oliveira.

O pretendente: KELVIN DA SILVA MARQUES, estado civil solteiro, profissão borracheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/11/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Wagner Marques e de Regiane Ferreira da Silva. A pretendente: 
VIVIAN MIRIAN DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (08/04/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Luiz de Oliveira e de Maria Lucia Oliveira.

O pretendente: GABRIEL VIEIRA CORREIA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joshuá de Mello Correia e de Edite Vieira Correia. A pre-
tendente: GIOVANA CRISTINI AUGUSTA RAMOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mayara Augusta Ramos.

O pretendente: AMILTON DE SANTANA NUNES, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em Aracaju, SE, no dia (17/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Amilcar José Silva Nunes e de Maria Amélia de Santana Nunes. 
A pretendente: MILENE LUCIELY ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em Nossa Senhora da Gloria, SE, no dia (06/11/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves dos Santos e de 
Marlene Alves dos Santos.

O pretendente: IGOR DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/2003), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudinei Pereira Silva e de Regiane de Oliveira Silva. A preten-
dente: ASHLEY MELISSA SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão jovem 
aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/02/2003), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jairo Souza Nascimento e de Mara Keline dos Santos.

O pretendente: WAGNER ARAUJO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão operador 
de moto serra, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Janaina Araujo de Oliveira. A pretendente: DEISE 
DOS SANTOS LAZARINI, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (04/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ronaldo Ventura Lazarini e de Norma Santos da Silva.

O pretendente: JEFFERSON COSTA BARBOSA, estado civil divorciado, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Antonio dos Santos Barbosa e de Marli Costa Macha-
do Barbosa. A pretendente: QUEREM HAPUQUE MIRANDA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de reposição, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/04/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Miranda dos Santos 
e de Janda Maria da Silva Santos.

O pretendente: BRYAN ALBERT FARIAS DE AMORIM, estado civil solteiro, profissão 
recepcionista, nascido em Suzano, SP, no dia (08/11/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto de Amorim e de Gislaine Aparecida Bor-
ges Farias. A pretendente: MIKAELLY BRITO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto da Silva e de Andréa 
Conceição de Brito Alves da Silva.

O pretendente: WESLEY DE JESUS DIAS FUMES, estado civil solteiro, profissão aju-
dante de poceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos Fumes e de Virginia Aparecida Dias. 
A pretendente: THAIS LUCIA ANTONIATE, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/04/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ednéia Antoniate.

O pretendente: PAULO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Francisco, MG, no dia (22/09/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira da Mota e de Eva Pereira dos San-
tos. A pretendente: JULIENE ASSIS MACEDO, estado civil solteira, profissão esteticista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/03/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sergio Antonio Macedo e de Lucilene Pereira de Assis Macedo.

O pretendente: SÉRGIO DOS SANTOS FRAGA, estado civil divorciado, profissão 
metroviário, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1968), residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Salomão da Anunciação Lima de Fraga e de 
Francismeire dos Santos Fraga. A pretendente: CRISTINA PEREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão vigilante, nascida em Orlândia, SP, no dia (03/08/1973), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Devair Pereira da Silva e de Maria 
das Dores Paixão Silva. 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RAPHAEL CAVALCANTE DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
profissão atleta, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/09/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Cavalcante de 
Carvalho e de Maria Joseli Cavalcante de Carvalho. A pretendente: MILENNA PEREIRA 
ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (23/06/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Modesto Alves dos Santos e de Andresa dos Santos Pereira.

O pretendente: RONALDO VITORIANO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
psicólogo, estado civil solteiro, nascido em Sacramento - MG, no dia (04/11/1989), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Soares Ferreira e 
de Juscelem Mahyl Vitoriano Ferreira. A pretendente: GABRIELLA SILVA BARBOSA, de 
nacionalidade brasileira, profissão analista de suprimentos, estado civil solteira, nascida 
em Sacramento - MG, no dia (25/08/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Gelcimar Carlos Barbosa e de Claudia Inês Silva Barbosa.

O pretendente: GABRIEL LIMBERTO BRITO, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/04/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidnei Oliveira Brito e de 
Tânia Limberto Brito. A pretendente: TATIANE DE OLIVEIRA REBELO, de nacionalidade 
brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (05/11/1986), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Nelson 
Faccioli Rebelo e de Marli Soares de Oliveira Rebelo.

O pretendente: PEDRO AZEVEDO LEITE PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, profis-
são administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/09/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson Antonio Alves 
Pinheiro e de Carla Azevedo Leite Pinheiro. A pretendente: LAÍS ORRICO DI STASI, de 
nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (30/06/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Genarino Di Stasi e de Helena Antonieta Orrico Di Stasi.

O pretendente: FILIPE MANFRÉ PARENTE, de nacionalidade brasileira, profissão policial 
militar, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/09/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio da Silva Parente e de 
Elisabete da Conceição Manfré Parente. A pretendente: RENATA RAMOS TENREIRO, 
de nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, nascida em 
Rio de Janeiro - RJ, no dia (28/03/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Alcides Braz Tenreiro e de Sonia Mariza Ramos Tenreiro.

O pretendente: NILTON KIYOSHI HARA, de nacionalidade brasileira, profissão enge-
nheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/12/1979), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Takatoshi Hara e de Isaura Emiko 
Hara. A pretendente: FERNANDA UEHARA, de nacionalidade brasileira, profissão 
administradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/05/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Takematsu 
Uehara e de Noemia Mitsue Uchima Uehara.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DA COSTA SENA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 
(18/09/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Alves 
Sena e de Maria Francisca da Costa Sena. A pretendente: NATHÁLIA ZOLLI LUNA, 
de nacionalidade brasileira, profissão representante farmacêutica, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (18/09/1988), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Marco Antonio da Silva Luna e de Lucineia Anita Zolli Luna.

O pretendente: RAFAEL ESTEVES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/09/1984), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Manuel Pinheiro de 
Almeida e de Ione Aparecida Esteves de Almeida. A pretendente: TATIANE NOGUEIRA 
CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão analista de mídias sociais, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/05/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Neto Campos e de Valéria Nogueira Campos.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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