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A tecnologia avançou e os relógios de ponto têm se mostrado 
obsoletos diante de tantas opções de sistemas que cumprem a 
função de registro de colaboradores, entregando maior valor para 
a gestão de pessoas dentro das empresas. Além disso, o home office 
ou as atividades laborais em que os aparelhos físicos dificultavam 
o processo de marcação, como era muito comum em atividades do 
agronegócio, ganham com maior segurança jurídica.  

Alternativa ao relógio de ponto: opções para o 
registro de funcionários

O compartilhamento e a transferência de arquivos estão se tornando 
uma parte cada vez maior de nossa vida cotidiana. É relevante consi-
derar que, com o distanciamento social que implica em situações de 
trabalho remoto (como estamos vivendo agora), esse procedimento 
passou de muito importante a essencial para agilizar o fluxo de infor-
mações e entregar conteúdo a toda a equipe.  

Cinco passos para compartilhar dados com 
segurança na Internet

Áudio branding faz parte da imagem de um produto ou serviço 
e vai além da imagem visual em campanhas ou redes sociais. É 
sobre o uso de sons e música para se conectar de forma proativa 
e emocional com consumidores nos setores B2B (Business-to-Bu-
siness) e B2C (Business-to-Consumer). Dessa forma, as empresas 
conseguem construir uma história sólida capaz de fazer com que 
os usuários se identifiquem com os valores de sua marca e, além 
disso, se diferenciem de seus concorrentes, proporcionando grande 
valor agregado.  

Áudio Branding: como usar na estratégia de 
marketing da sua empresa

AndreyPopov_CANVA

Negócios em Pauta

Nova G 310 GS: "Sua primeira BMW" 
A BMW Motorrad apresenta a nova BMW G 310 GS ao mercado brasileiro 

ainda mais versátil, segura e dinâmica, seja no trânsito cotidiano, durante 
passeios de lazer em estradas ou no uso off-road. Com o lançamento, a 
marca cria uma experiência totalmente inovadora no segmento abaixo de 
500cc. Compacto e robusto, o modelo se estabeleceu como um genuíno 
BMW GS e é destinado especialmente aos recém-chegados ao mercado 
das duas rodas e que desejam um produto premium. Com preço sugerido 
de R$ 35.900,00, o modelo oferta como novidade no lançamento um 
pacote de boas-vindas, que assegura três anos de garantia, três revisões 
gratuitas e três anos de assistência 24 horas (www.bmw-motorrad.com.
br).     Leia a coluna completa na página 3

Foto: bmw-motorrad.com/reprodução

News@TI

Sebrae Rio realiza evento para pequenos 
negócios entrarem no mercado internacional

@No último ano, os pequenos negócios precisaram se reinventar. 
Antes, as vendas ficavam restritas ao presencial. Hoje, 65% 

das micro e pequenas empresas do Estado do Rio de Janeiro estão 
vendendo de forma online. Com isso, o mercado internacional é visto 
como promissor para quem quer expandir e atingir novos clientes. 
Pensando nesse cenário, entre os dias 9 e 11 de agosto, o Sebrae 
Rio realiza o evento Sebrae Global Experience. Totalmente online e 
gratuito, o empreendedor descobrirá as estratégias de como inter-
nacionalizar a marca da empresa. Para participar o empreendedor 
precisa realizar sua inscrição em (https://conteudos.rj.sebrae.com.
br/sebraeglobalexperience).    Leia a coluna completa na 
página 2

Reprodução/https://conteudos.rj.sebrae.com.br/sebraeglobalexperience

SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE

A migração para nuvem é 
inevitável, em maior ou menor 
escala. 

Com todos os benefícios - escala-
bilidade, flexibilidade, disponibi-

lidade, atualização, novos recursos 
disponíveis no momento da disponibili-
zação entre muitos outros - intrínsecos 
nessa mudança, as empresas serão 
mais competitivas, o que acarreta uma 
melhora significativa na satisfação de 
seus clientes. 

Porém, mesmo com todas as provas 
da eficiência de ambientes cloud, 
ainda vemos, com uma certa frequên-
cia, a preocupação das empresas em 
relação à segurança de migrar suas 
operações. Isso talvez seja reflexo de 
uma confusão nos conceitos e no que 
seria uma solução verdadeiramente 
em nuvem. 

Existem muitos provedores que fazem 
"hosting" de aplicações concebidas para 
uso on-premise e vendem o serviço 
como solução em nuvem. Esse cenário 
realmente não é o ideal, uma vez que 
essas plataformas/aplicações não foram 
pensadas para os desafios de um am-
biente totalmente cloud, o que resulta 
em brechas de segurança. É importante 
entender que este tipo de solução não 
pode ser considerada nuvem. 

Por outro lado, temos soluções que 
foram pensadas, desde sua concepção, 
para serem apoiadas em ambiente 
cloud e utilizam recursos e microsservi-
ços compatíveis. Elas possuem em seu 
código nativo todos os mecanismos de 
segurança, o que praticamente elimina 
os riscos associados a vazamento de 
dados. 

Como garantir migração segura  
para a nuvem
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Poucas - ou nenhuma - medidas de se-
gurança de soluções nativas em nuvem 
estão presentes em ambientes hosted. 
É importante entender se o provedor 
trabalha com soluções nativas ou se 
está criando "instâncias" dedicadas e 
"hosteadas" em data centers remotos. 
A segunda opção realmente pode trazer 
riscos de segurança, já que não conta 
com todas as camadas de segurança 
necessárias. 

Acrescentar todas as medidas corretas 
em um ambiente hosted, dedicado para 
uma empresa, tornaria o serviço econo-
micamente inviável. Ao optar por uma 
solução cloud, devemos observar se os 
seguintes pontos estão bem formatados 
(e, consequentemente, seguros): 

• Physical Security 
• Servidores e Storage 
• Rede e Segurança 
• Gerenciamento 
• Compliance 
• Aplicações 

Além disso, deve-se solicitar aos 
provedores a apresentação de todos 
os resultados dos testes realizados, tais 
como Varredura de Rede trimestrais 
(Qualys / Tenable) e Penetration Tests 

anuais. Com base nessas evidências, é 
possível tomar uma decisão mais segu-
ra, minimizando os riscos associados 
à segurança. 

Muitas companhias ainda questionam 
a segurança de migrar para a nuvem no 
Brasil. Mas estamos bem! Vejo no país a 
presença dos maiores players de cloud 
do mundo. Além disso, instituições 
(mercado financeiro, por exemplo) 
que tradicionalmente não permitiam 
que dados fossem armazenados fora 
do Brasil revisaram seu entendimento 
e agora possuem acordos com outros 
países e aprovam esta prática. Isso 
demonstra que soluções nativas em nu-
vem são seguras, independentemente 
da localização. 

As soluções em nuvem se tornarão 
cada dia mais presentes. Atualmente, 
a infraestrutura gera um custo ao ne-
gócio e exige pessoal qualificado, além 
de desviar o foco do core business. O 
uso de soluções em nuvem permite a 
atenção no negócio e nos clientes, além 
da otimização da força de trabalho. O 
caminho é inevitável, então devemos 
trilhá-lo da melhor maneira! 

(Fonte: André Fernandes é diretor de  
Pré-vendas da NICE).

Caiu a venda de automóveis
As vendas de automóveis novos re-

gistraram queda de 8,4% em julho na 
comparação com o mesmo mês de 2020. 
Segundo balanço divulgado ontem (3) 
pela Fenabrave, foram emplacados em 
julho 123,6 mil automóveis, enquanto 
em julho do ano passado as vendas 
chegaram a 134,9 mil unidades. O re-
sultado foi o pior para um mês de julho 
desde 2005. Segundo a entidade, a falta 
de carros nas concessionárias é devido 
aos problemas de desabastecimento de 
peças e componentes (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/assinatura-digital-por-que-e-segura-e-como-usa-la-do-jeito-certo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/o-salario-do-funcionario-pode-ser-pago-com-pix/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/audio-branding-como-usar-na-estrategia-de-marketing-da-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-passos-para-compartilhar-dados-com-seguranca-na-internet-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/alternativa-ao-relogio-de-ponto-opcoes-para-o-registro-de-funcionarios/
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News@TI
Memed anuncia primeiro Programa de 
Estágio com vagas para todo o Brasil

@A Memed, empresa líder no mercado de receita médica digital, 
acaba de anunciar o seu primeiro Programa de Estágio com a 

abertura de dez vagas para todo o Brasil. As oportunidades contem-
plam diversas áreas da companhia como Customer Experience, Legal 
& Policy, Farmácia, Data Analytics, Gente e Gestão, entre outras. O 
limite para inscrições é até o dia 15 de agosto e a expectativa é que 
as vagas sejam preenchidas até setembro de 2021. De acordo com 
a Head de Recursos Humanos da Memed, Mara Nere, com o cresci-
mento da empresa, a companhia pretende contribuir ainda mais na 
formação de jovens talentos e na consequente formação de futuros 
líderes. “Os estudantes podem acrescentar muito em diversas áreas 
da Memed, como na criação de novos produtos, ou, até mesmo, 
na troca de experiências entre ensinamentos da sala de aula e a 
vivência de mercado dos colegas”, explica (https://memed.gupy.
io/?utm_source=epr+&utm_medium=PR&utm_campaign=memed_
home_estagios&utm_content=memed_home_estagios).

São Paulo, quarta-feira, 04 de agosto de 2021 Negócios2

OpiniãO
O lado sombrio do IPI 

Falar da natureza 
confiscatória dos 
tributos no Brasil não 
é novidade. 

Para se ter uma ideia, a 
nossa complexa legis-
lação tributária chegou 

a ser compilada em um único 
volume, anos atrás, pelo 
advogado Vinícius Leôncio. 
A monstruosa obra possuía 
41,2 mil páginas, pesava 7,5 
toneladas e media cerca de 
2,10 metros de altura. Pas-
sados alguns anos, desde 
a hercúlea empreitada do 
tributarista, é de se supor que 
a legislação tenha crescido 
ainda mais. 

Ao todo, entre tributos 
federais, estaduais e muni-
cipais, taxas e contribuições, 
o Brasil possui 92 tributos 
vigentes. Como se não bas-
tassem as próprias obriga-
ções tributárias, ainda existe 
muita controvérsia sobre a 
incidência desses tributos no 
caso a caso e muitas dúvidas 
sobre o processo de recolhi-
mento, que muitas vezes não 
é claro nem para o próprio 
servidor público. 

Tentar desvendar esse 
emaranhado de informações 
de uma única vez seria pouco 
produtivo, mas é fundamen-
tal o esforço de familiarizar o 
cidadão comum pelo menos 
com as linhas gerais do mons-
tro. Nesse sentido, fizemos 
um esforço para explicar 
de forma simples o que é o 
Imposto sobre Produtos In-
dustrializados - IPI - e como 
ele afeta a vida de todos. 

O IPI incide sobre itens 
nacionais e importados que 
passaram por algum pro-
cesso de industrialização. É 
um tributo de competência 
federal, isto quer dizer, que 
somente o Governo Federal 
pode definir sua alíquota e 
recebê-lo. Diferente da maio-
ria dos outros tributos, o IPI 
possui natureza extrafiscal, 
uma palavra complicada para 
dizer que ele é orientado por 
interesses políticos, econô-
micos, sociais ou ambientais. 

A previsão Constitucional 
do IPI encontra-se no art. 
153, inciso IV, da Constituição 
Federal e a regulamentação 
de sua cobrança está prevista 
no Decreto nº 7.212, de 15 
de junho de 2010. O órgão 
responsável pela alteração 
da alíquota do imposto é a 
presidência da República, 
que pode alterá-la por meio 
de decreto. Invariavelmente, 
todas as vezes que um pro-
duto sai de uma fábrica no 
Brasil ou chega do exterior 
e é recebido na alfândega, 
o IPI é cobrado. Não existe 
uma alíquota única para o 

imposto, mas ao contrário, 
o valor varia de acordo com 
cada produto. 

Todas, alíquotas estão 
presentes na Tabela de in-
cidência do Imposto sobre 
produtos industrializados 
- TIPI. Embora todo tributo 
tenha uma natureza confis-
catória, o IPI possui um lado 
sombrio adicional, que afeta 
negativamente o brasileiro 
de pelo menos duas formas 
diferentes. Primeiro, por ser 
um tributo de natureza ex-
trafiscal, como já explicamos 
inicialmente, o governo da 
vez pode livremente decidir 
suas alíquotas, fazendo com 
que se estimule ou refreie o 
consumo de determinados 
produtos. 

Por trás do discurso de 
proteção da indústria na-
cional está, na verdade, a 
pretensão de conhecimento 
dos agentes públicos, em 
achar que podem determinar 
o que é ou não importante 
para as pessoas. Há que se 
mencionar também, que a 
alteração das alíquotas pode 
atender a interesses políticos 
e econômicos do momento, 
o que na verdade constitui 
uma ferramenta eficaz de 
controle social. 

Em segundo lugar, o IPI 
afeta a vida de todos, pois 
embora ele seja pago pela 
indústria que produz ou 
importa o produto, o valor 
acaba sendo repassado ao 
consumidor brasileiro, que 
acaba tendo menos acesso a 
os produtos ou acesso ape-
nas a os produtos de menor 
qualidade. Bens como carros, 
motocicletas, smartphones, 
videogames, eletrônicos, 
perfumes, tabaco, armas de 
fogo e produtos importados 
diversos, chegam a ter alíquo-
tas de até 80% de seu valor. 
Não há nada que justifique tal 
alíquota confiscatória. 

Nos últimos meses, muito 
tem se falado sobre a ne-
cessidade de uma reforma 
tributária, mas nenhuma 
proposta que vise a redução 
substancial das alíquotas e 
consequentemente da ar-
recadação foi apresentada. 
Parece ser o momento de o 
governo entender que o con-
sumidor não quer subsidiar e 
nem proteger a indústria na-
cional, mas deseja ter acesso 
a mais e melhores produtos 
por um valor menor. 

A ideia de um governo 
verdadeiramente reformista 
passa, indubitavelmente, 
pela diminuição drástica do 
peso dos tributos que fusti-
gam a população. 

(*) - Formado em Direito e mestrando 
em Economia e Mercados, é analista 

do Centro Mackenzie de Liberdade 
Econômica. 

Allan Augusto Gallo Antonio (*)

Sete passos essenciais para o sucesso 
da cultura DevOps nas empresas

Cultura proporciona agilidade, escalabilidade e geração de valor para as empresas, sendo fundamental para a 
transformação digital

Com a evolução tecnológica a 
todo vapor, as grandes empresas 
veem a necessidade de buscar 

constantemente por ferramentas e 
práticas que agreguem agilidade para 
proporcionar uma tomada de decisões 
mais estratégica e assertiva. Dentre as 
alternativas encontradas, está a cultura 
de DevOps, que alinha as frentes de 
desenvolvimento (Dev) e operações 
(Ops) em projetos ágeis, estruturados 
e simplificados. Uma pesquisa publi-
cada pela Puppet Labs, confirma isso, 
inclusive. O levantamento afirma que 
63% dos entrevistados que adotaram o 
DevOps em suas respectivas empresas 
conseguem entregar a demanda 30 ve-
zes mais rápido e com melhor eficiência 
no resultado final.

Entretanto, André Rentes, sócio e 
Director of Services da Iteris, consulto-
ria brasileira de serviços de TI, explica 
que implementar a cultura DevOps vai 
muito além da união dos times de de-
senvolvimento e operação ou da adoção 
de sistemas de automação. Mas sim, um 
fluxo contínuo de colaboração e adap-
tação. “O foco deve estar centralizado 
na melhoria dos processos e na trans-
formação dos negócios, que requer 
análise de cenário e infraestrutura de 
cada empresa”, completa.

A pesquisa, produzida pela Puppet, 
também apontou que após a implemen-
tação da cultura, as empresas obtiveram 
seis vezes mais sucesso em seus software 
desenvolvidos, comparado a empresas 
com processos convencionais para o 
desenvolvimento de sistemas. Embora 
pareça simples na teoria, essa jornada 
no dia a dia requer um forte apoio da 
organização, e em muitos casos, uma 
mudança drástica na cultura empresa-
rial. “Não há uma receita pronta para a 
implantação do DevOps, mas algumas 
práticas são capazes de nortear a expe-
riência e agregar em resultados vanta-
josos”, ressalta André Rentes.

E para que as empresas implementem 
a cultura DevOps de maneira eficiente, 
Rentes destacou sete principais passos 
que podem auxiliar neste processo. 
Confira:

Entenda o momento em que a empresa 
está. O primeiro passo é identificar o 

outras. Dessa forma, assegura-se que 
em todos os “passos” da esteira o có-
digo seja implantado no ambiente de 
forma automática, além de ser também 
testado.

Foque ao máximo na automação. Esse 
é um elemento central do DevOps: A 
automatização dos processos em todo o 
ciclo de desenvolvimento de softwares. 
É justamente ela que permitirá ganhos 
importantes de agilidade.

Uma vez que os pipelines começa-
rem a rodar, defina as regularidades 
para revisões do processo, como code 
review com o time de operações. 
Code review é um processo no qual 
os desenvolvedores revisam o código 
escrito, buscando padronizar e otimizar 
o trabalho de todos. O interessante 
aqui em relação ao DevOps é, além de 
otimizar as entregas, trazer o time de 
operação para analisar os impactos e 
aprimorar o processo de automação da 
esteira, por exemplo.

Invista em monitoramento e seja 
flexível. O que dá sustentação a uma 
implementação eficiente de DevOps é a 
capacidade de acompanhar e monitorar 
os ambientes e indicadores, com foco 
na melhoria contínua. Assim, é possível 
observar, aprender e se adaptar para 
alcançar os objetivos e proporcionar 
uma verdadeira transformação orga-
nizacional.

grau de maturidade da empresa para 
implantar a cultura DevOps. Nessa etapa, 
é preciso responder a algumas questões 
para começar a planejar o processo e as 
ferramentas que farão parte da operação, 
por exemplo: como é o processo atual e 
qual a cultura da empresa?

Defina como será o processo e os 
responsáveis pela operação. Encontrar 
e nomear os líderes que serão responsá-
veis pelas frentes de Desenvolvimento e 
Operação e quais os principais indicado-
res que nortearão o projeto é essencial 
para o sucesso do DevOps.

Espelhe os ambientes de produção 
e desenvolvimento. Ter acesso a am-
bientes de desenvolvimento idênticos 
aos de produção, criados com base em 
scripts da equipe de operações, oferece 
aos desenvolvedores um local real para 
que eles possam experimentar. Isso sig-
nifica que a empresa cria um ambiente 
de testes contínuos, além de oferecer 
visibilidade aos desenvolvedores de 
como os servidores são provisionados 
e da arquitetura dos sistemas.

Utilize ferramentas adequadas para 
criar os primeiros pipelines. O DevOps 
tem como principal objetivo criar uma 
esteira (pipeline), no qual o código 
“passa” entre os ambientes de forma 
automatizada. Para essa criação, é ide-
al a utilização de ferramentas, como: 
Azure DevOps, GitLab, Jenkins, entre 
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alO principal propósito da neurociência 
é ajudar a esclarecer o que acontece no 
cérebro humano. Com isso, o neuro-
cientista Fabiano de Abreu conta que 
a neurociência está por trás de muita 
coisa que as pessoas não sabem, como 
por exemplo, o uso viciante das redes 
sociais.

“O próprio Facebook já revelou que 
utiliza a neurociência para que as pes-
soas fiquem cada vez mais conectadas 
nas redes sociais e, isso vem crescendo”, 
fala Abreu.

Segundo Fabiano, mais do que nun-
ca as empresas estão precisando de 
um direcionamento correto sobre o 
comportamento do cérebro humano. 
“Uma propaganda de cerveja na pan-
demia, por exemplo, onde o público 
está dividido; filmamos pessoas no bar 
quando se pede para ficar em casa, ou 
em casa quando alguns pedem para 
irmos às ruas. O comercial do Burger 
King por exemplo, faz-se um comer-
cial pensando num intuito, mas as 
consequências importam? Mas quais 
consequências importam? É relativo à 
mensagem que quer passar, ao público 
que quer atingir e às consequências 
que vai enfrentar. Tem que ser feito 
um estudo antes. Não estou aqui 
dizendo se estão certos ou errados, 
estou apenas contando como funciona 
o processo”, explica o neurocientista.

O que é ser um neurocientista? 
"Um neurocientista não é quem tem uma 

pós-graduação em neurociência apenas. 
Para ser considerado um neurocientista 
mediante às exigências internacionais, 
a pessoa precisa ter uma graduação 
equivalente; médico, psicólogo, biólogo, 
graduações que dêem toda a base para 
o aprofundamento necessário. E não 
somente isso, um neurocientista é quem 
tem artigos científicos aprovados e pu-
blicados em revistas científicas válidas, 
não apenas estudos comprovados, como 
também descobertas, experimentos, pes-
quisas, entre outras exigências e registros 
para ser considerado um neurocientista. 
Precisa estar ativo, vinculado a uma uni-
versidade com permissão de pesquisas ou 
a um Centro de Pesquisas."    

O que é esse serviço de propaganda 
e neurociência?

“A produtora me contrata para que, com 
os meus conhecimentos como neurocien-

tista, possa dizer o melhor caminho para 
ser tomado, para que chame atenção das 
pessoas. Principalmente na pandemia e 
em um país que está muito dividido. É 
muito difícil para a publicidade saber o 
que colocar em uma campanha, propa-
ganda ou anúncio, porque se preocupa 
se vai ofender um público ou o outro e 
querem agradar a maior parte possível, 
ou, quer agradar àquele tipo de público 
que interessa”, diz o pesquisador.

Conforme Abreu, o Burger King é um 
ótimo exemplo para se mencionar, já 
que agradou uma parte e desagradou a 
outra, são cuidados que a propaganda 
deve ter nos dias de hoje.

“Mas tenho que enfatizar que não é a 
neurociência de qualquer neurocientis-
ta que pode trabalhar e contribuir com 
as nuances que as produtoras estão 
vivendo, e sim doutores neurocientistas 
em que a formação básica é medicina, 
biologia ou psicologia e tem que estar 
a frente de linhas de pesquisas que é 
o que configura um verdadeiro neuro-
cientista”, esclarece Fabiano.

De acordo com o pesquisador, ele 
é contratado para dar consultoria de 
projetos que podem oferecer o melhor 
caminho. “Mais do que nunca a neu-
rociência se tornou quase obrigatória 
nas empresas de publicidade, para 
então saber qual o melhor caminho a 
se traçar”, finaliza.

A neurociência nas empresas

Fabiano de Abreu

&
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D - Componente de E-drive 
A LG Electronics e a Magna International Inc. assinaram acordo de 
transação que estabelece uma joint venture entre as duas empresas. A 
nova empresa, que se chamará LG Magna e-Powertrain, está sediada em 
Incheon, Coreia do Sul, e será liderada por uma forte equipe de gestão. 
A nova empresa desenvolverá componentes powertrain que oferecem 
aos fabricantes de automóveis um portfólio escalável, desde soluções 
completas que permitem a eletrificação e funcionalidade até a integração 
de software operacional inteligente e controles em novos sistemas de 
e-drive. A parceria com a Magna permite que a LG amplie sua produção 
global, crie oportunidades de negócios adicionais e ofereça sinergias em 
compras e inovação tecnológica. 

E - Encontro do Asfalto
O progresso em tecnologias para pavimentação será o foco dos deba-
tes do 23º - Encontro do Asfalto 2021, em sua 2ª edição, que ocorre 
no próximo dia 31, das 15h às 17h. O webinar terá a curadoria da 
Comissão de Asfalto e será organizado e promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Petróleo e Gás. A conferência, online e gratuita, está 
com inscrições abertas no site (www.ibp.org.br/eventos/encontro-
deasfalto/). Serão discutidas inovações para garantir a qualidade 
da construção superior com aplicação de técnicas de compactação 
e acabamento de misturas asfálticas, tecnologia 3D e reciclagem 
de materiais da própria rodovia. Além disso, serão apresentados 
novos equipamentos, como compactadores e veículos para trans-
ferir massa asfáltica. 

F - Conhecendo Itaipu 
A visitação aos atrativos da Itaipu trouxe 30.025 pessoas à usina, ao longo 
do mês de julho, confirmando a retomada da movimentação turística em 
Foz do Iguaçu. Em função das restrições impostas pela pandemia, foram 
apenas 579 visitantes no mesmo mês, em 2020. A Visita Panorâmica, com 
um giro externo pela usina, recebeu 21.642 visitantes. No Ecomuseu, 
foram quase 5 mil pessoas (4.817). O Refúgio Biológico Bela Vista, uma 
ótima experiência em meio à natureza, teve 3.379 turistas. Para fechar, 
as visitas institucionais - oferecidas a instituições de ensino e autori-
dades - receberam 187 pessoas. Foz tem saído na frente ao estimular 
o turismo, de forma segura, e se preparando para receber ainda mais 
pessoas no cenário pós-pandemia. Outras informações, acesse: (www.
turismoitaipu.com.br).

A - Novas Ideias
Você tem uma ideia inovadora mas nunca conseguiu tirá-la do 
papel? Então essa é a oportunidade para transformar seu projeto 
em negócio. O Ideiaz – Powered by InovAtiva selecionará até 450 
projetos, que receberão mentoria de incubadoras e aceleradoras 
de todo o Brasil. Realizado pela Anprotec, o Sebrae e a Secretaria 
Especial de Produtividadedo Ministério da Economia (Sepec/ME), 
o Programa visa atender em escala e com abrangência nacional 
projetos de pequenos negócios inovadores a partir da conexão 
gratuita com incubadoras e aceleradoras de todas as regiões do 
país. Inscrições e mais informações: (https://www.inovativabrasil.
com.br/plataforma/desafio/36).

B - Cosméticos Veganos 
A Surya Brasil traz um novo conceito de loja que promete levar cons-
ciência e amor através dos seus produtos veganos e naturais. A marca 
combina ingredientes vindos da Índia e da Amazônia para oferecer beleza 
sustentável e consciente. A novidade é o lançamento da linha EcoSil-
ver, para cabelos grisalhos e brancos. Além dos cosméticos, roupas de 
algodão 100% orgânico, a linha de tapetes desenvolvidos com algodão 
orgânico, seda de bambu ou seda de bananeira, confeccionados por 
artesãos indianos, bem como produtos artesanais feitos por indígenas 
da aldeia em Parelheiros. Presente em mais de 40 países, já recebeu 
inúmeros prêmios internacionais de excelência cosmética pela qualidade 
dos seus produtos e sua responsabilidade social. A loja, no Shopping 
Ibirapuera, tem sua inauguração prevista para o próximo sábado (7) - 
(www.suryabrasil.com). 

C - Negócios Sustentáveis   
Em busca de impactar o ecossistema do empreendedorismo por meio 
da sustentabilidade, a Natural One, marca líder em sucos 100% natu-
rais no país, anuncia a abertura das inscrições para o Coletivo Natural. 
A iniciativa nasce com o propósito de catalisar e impulsionar ideias 
disruptivas de pessoas que tenham uma cultura de sustentabilidade e 
criatividade. Ao fim de um processo de seleção, votação popular e live 
coaching, premiará três projetos com R$25 mil reais para que eles saiam 
do papel e se tornem realidade. Os negócios precisam se conectar com 
três categorias: natureza criativa, alimentação saudável e/ou empreen-
dedorismo sustentável. Inscrições até o próximo dia 22 no site: (https://
coletivonaturalone.com.br/). 

G - Biotecnologia Agrícola
O Centro de Pesquisa em Genômica para Mudanças Climáticas, formado 
em parceria entre Unicamp e Embrapa, lança a terceira edição do curso 
“From Gene to Trait”, que ocorre em formato 100% digital, com aulas 
semanais de 2h entre os meses de agosto a dezembro. O programa aborda 
desde a descoberta de genes utilizando genômica e bioinformática, até 
o desenvolvimento de variedades biotecnológicas comerciais, passando 
pela tecnologia de DNA, transformação e edição gênica, fenotipagem em 
larga escala, prova de conceito em campo, desenvolvimento de “traits”, 
desregulamentação e propriedade intelectual. O prazo de inscrição é 
esta quinta-feira (5), por meio de um formulário online em (https://
www.gccrc.unicamp.br/course-from-gene-to-trait/).

H - Vestibular Unicamp
A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) abriu as inscrições 
para o Vestibular Unicamp 2022. As inscrições podem ser realizadas até 
o dia 8 de setembro, em formulário disponível na página (www.comvest.
unicamp.br). São 2.540 vagas, distribuídas em 69 cursos. Os candidatos 
podem fazer até duas opções de cursos, desde que da mesma área. A taxa 
de inscrição é de R$180,00. O Manual do Ingresso 2022 está disponível 
para consulta na página eletrônica da Comvest, com informações sobre 
o processo de inscrição, as provas e demais etapas. De acordo com o 
calendário, a primeira chamada será realizada no dia 14 de fevereiro.

I - Evitar Multas
A FecomercioSP realiza, na próxima sexta-feira (6), o webinário ‘LGPD 
– O que Você Precisa Fazer para Evitar Multas’. Gratuito e aberto ao 
público, o evento virtual será realizado às 14h, com transmissão ao vivo 
pelo canal da Entidade no YouTube. Especialistas no assunto reforçarão 
a importância do tema e quais são as precauções para evitar as penali-
dades, que começaram a valer a partir de 1º de agosto. Além de explicar 
como as empresas podem evitar as multas, os especialistas abordarão 
temas como dado pessoal versus dado sensível; os papéis do DPO, do 
controlador e do operador; e como fazer o tratamento de dados. As em-
presas que descumprirem as normas de segurança e tratamento, podem 
sofrer sanções e multas que podem chegar a até 2% do faturamento. 
Inscrições (https://fecomsp.co/tJBt68).  

J - Conferência de Cibersegurança
Nos dias 28 e 29 de setembro, em ambiente digital, acontece o Cyber 
Security Summit 2021, mais importante conferência internacional de 
segurança cibernética. Entre os palestrantes, Alissa Knight, CEO do grupo 
Brier & Thorn; Abbas Kurdati, CISO e Principal Consultor de Segurança 
Cibernética da Microsoft Ásia. John Bandler, diretor da Bandler Law 
Firm PLLC and Bandler Group LLC. Com o tema “A política de crimes 
cibernéticos X lacuna da realidade”, Neil Walsh, Chefe da Seção de Crimes 
Cibernéticos e Prevenção à Lavagem de Dinheiro das Nações Unidas 
(UNODC), também estará presente no evento. Para mais informações 
e inscrições, acesse o site: (https://www.cybersecuritysummit.com.br/).

A valorização 
do colaborador dentro 

das empresas

Antigamente, a 
relação das pessoas 
com o trabalho estava 
baseada apenas 
na troca de árduos 
esforços por dinheiro

Era uma questão de so-
brevivência além de ser 
uma atividade direcio-

nada unicamente ao gênero 
masculino, já que havia uma 
visão de que o homem era 
sempre o provedor da casa. 
A mudança desse modelo ini-
ciou-se a partir da Revolução 
Industrial, na segunda metade 
do século XVIII, quando mo-
dificaram-se as condições de 
vida dos trabalhadores e as 
relações sociais e econômicas 
no meio urbano - influencian-
do na perspectiva e ambição 
de cada um deles 

Hoje, essa relação se trans-
formou muito e está muito 
mais atualizada. Temos pelo 
menos quatro ou cinco gera-
ções (Baby Boomers, X, Y - ou 
Millennials - e a Z) dividindo-
se no mercado de trabalho. 
Entretanto, é perceptível o 
choque de seus ideais e per-
cepções. Diferente do passa-
do, quando o trabalhador fazia 
carreira apenas em uma única 
empresa, em que o regime de 
trabalho CLT era um desejo 
em comum, o trabalho quase 
sempre era formal, e a maioria 
seguia os mesmos padrões 
de vestimentas e modelo do 
trabalho. 

Agora, vivenciamos um 
momento no qual existe um 
equilíbrio entre interesses de 
empresas e de colaboradores. 
As novas gerações passaram a 
exigir locais mais sustentáveis 
de trabalho, principalmente 
do ponto de vista psicológi-
co. Buscam flexibilidade de 
burocracias e formalidades, 
reconhecimento, satisfação 
e preocupam-se muito mais 
com valores individuais e 
sociais. 

Do lado das empresas, 
houve a necessidade de 
ajustar sua cultura e oferecer 
benefícios atualizados para 
se mostrarem competitivas 
no mercado. Finalmente, me 
parece que essa relação entre 
empresa e colaborador está fi-
cando cada vez mais justa. Por 
exemplo, no dia a dia eu vejo 
que uma empresa que oferece 

um pacote de benefícios atra-
tivos, consegue atrair e reter 
talentos muito mais do que 
outras empresas tradicionais 
ou que ainda não se atentaram 
a essa transformação. 

Um exemplo disso está no 
próprio benefício do trans-
porte: oferecer múltiplas 
formas de locomoção, como 
por exemplo, o fretamento 
corporativo, transmite ao 
colaborador uma sensação de 
bem-estar e reconhecimento. 
A longo prazo, isso transfor-
ma-se em produtividade e sa-
tisfação, afinal, ele não precisa 
dirigir ou utilizar opções de 
transporte públicos. 

A solução de fretamento 
corporativo também oferece 
benefícios às cidades, ao 
eliminar menor quantidade 
de emissão de CO² e segun-
do o Inventário de emissões 
atmosféricas do transporte 
rodoviário de passageiros no 
município de São Paulo, pro-
duzido pelo Instituto e Meio 
Ambiente , as emissões de po-
luentes altamente oxidantes 
são quatro vezes maiores em 
carros (18,5 mg) do que nos 
ônibus (4,9 mg). Isso significa 
que os automóveis emitem 
cerca de 71% de poluentes 
na cidade, contra 25% em 
ônibus. 

Acredito que, embora o 
mercado de trabalho e o 
interesse dos colaboradores 
estejam em constante trans-
formação, é papel do RH e 
dos líderes das empresas 
acompanhar esse movimen-
to. Precisamos valorizar os 
colaboradores, afinal são a 
peça-chave das empresas, 
inclusive, tendo em vista essa 
mistura de gerações. 

É preciso atentar-se, ques-
tionar-se e começar a fazer 
essas mudanças e inovações. 
Buscar recursos tecnológicos, 
participar de atividades de 
interesses sociais e globais de 
forma genuína. Principalmen-
te: é preciso valorizar e capaci-
tar os funcionários, afinal, um 
colaborador satisfeito reflete 
uma empresa saudável e uma 
sociedade mais equilibrada. 

(*) - Formado em administração de 
empresas pela Trevisan Escola de 

Negócios, pós USP em administração 
de serviços, é co-fundador e 

Presidente LATAM da Busup, que 
oferece um inovador serviço de 

gestão em fretamento de ônibus.

Danilo Tamelini (*)

O mercado varejista concentra grandes empresas e é 
responsável por uma significativa parcela do PIB brasileiro, 
além de ser um dos maiores nichos de trabalho formais do 
Brasil. Isso é o que revela o Ranking Ibevar-FIA 2021. O 
estudo lista as maiores empresas do varejo por faturamento. 
O Carrefour está em primeiro lugar pelo quarto ano con-
secutivo, com receita de R$ 74,7 bilhões e crescimento de 
20,14% em relação a 2019, Em seguida vem o pelo Grupo 
Pão de Açúcar (R$ 55,7 bilhões), com alta de 78,3%; Ma-
gazine Luiza (R$ 36,1 bilhões), com expansão de 48,16%; 
Via Varejo (R$ 34,4 bilhões), com avanço de 15,44% e Lojas 
Americanas (R$ 25,4 bilhões), com crescimento de 14,78%. 
O peso das 120 maiores empresas no consumo total das 
famílias brasileiras representa 13,6% do varejo de bens, ou 
seja, uma receita de R$ 4,6 trilhões no ano passado. 

Já o faturamento total das 120 maiores empresas foi de 
R$ 632,7 bilhões no último ano. Dentre os setores consi-
derados, os que tiveram maior participação no mercado 
foram hipermercados, supermercados e alimentos, com 
36,2%; seguido por veículos, motos e peças, com 26,9%; 
material de construção, com 8,6%; tecidos vestuário e 
calçados, com 7,5%; e artigos farmacêuticos, com 6,5%. 
Confira as dez maiores varejistas do Brasil por faturamento: 

1. Carrefour (R$ 74,7 bilhões) 
2. Grupo Pão de Açúcar (R$ 55,7 bilhões) 
3. Magazine Luiza (R$ 36,1 bilhões) 
4. Via Varejo (R$ 34,4 bilhões) 
5. Lojas Americanas (R$ 25,4 bilhões) 
6. Grupo Big (R$ 25,2 bilhões) 

O Carrefour está em primeiro lugar pelo quarto ano 
consecutivo, com receita de R$ 74,7 bilhões em relação a 2019.

Número quase três 
vezes superior ao das 
médias e grandes que 

contrataram, entre julho de 
2020 e julho de 2021, 717.029 
trabalhadores, segundo le-
vantamento do Sebrae, com 
base nos dados do Caged do 
Ministério da Economia.

Apenas em junho de 
2021, as micro e pequenas 
empresas (MPE) apresen-
taram 871.197 admissões 
contra 654.801 desliga-
mentos, resultando em um 
saldo positivo de 216.396 
empregos gerados. Esse 
montante equivale a 70% 
do total de empregos no 
território nacional. Já as 

O segmento de serviços, um dos mais afetados pela pandemia, foi 
o que mais gerou empregos.

O presidente da Caixa Econômica Fe-
deral, Pedro Guimarães, informou que 
o banco vai anunciar em setembro um 
grande programa de microcrédito que 
estará disponível pelo aplicativo Cai-
xaTem. A proposta é disponibilizar um 

crédito, que pode variar entre R$ 500 e 
R$ 3 mil, pré-aprovado e com parcelas 
de 18 a 24 meses. 

“A gente vai conjugar o final do auxílio 
emergencial com o começo do programa de 
micro-crédito para 30 milhões de pessoas 

e nós vamos conjugar com dois grupos, 
o grupo que vai receber o Bolsa Família, 
este grupo não tem condição de pagar, 
então é uma transferência de renda, e o 
grupo que tem condição de pagar”, disse 
o presidente (ABr).
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Pequenos negócios respondem 
por 72% dos empregos gerados
Os pequenos negócios apresentaram um saldo positivo de 2.094.812 empregos com carteira assinada, 
o que significa 71,8% das vagas criadas no país

o Sebrae, o segmento de 
serviços, um dos mais 
afetados pela pandemia 
da Covid-19, foi o que 
mais gerou empregos. Em 
junho, essas empresas cria-
ram 87,2 mil novas vagas, 
seguidas pelas do comércio 
com 63,2 mil, indústria da 
transformação com 30,9 
mil, construção civil com 
26,4 mil e agropecuária 
com 5,9 mil. 

Todos os setores das MPE 
apresentaram resultado 
positivo, diferentemente 
do que ocorreu nas MGE, 
que fecharam cerca de 6 
mil vagas na construção 
civil (ABr).

médias e grandes empresas 
(MGE) fizeram 663.993 
admissões contra 596.048 
desligamentos, com saldo 

positivo de 67.945 empre-
gos, o que equivale a 21,9% 
do total gerado no país.

Ainda de acordo com 

As dez empresas com o maior 
faturamento do varejo

7. Raia Drogasil (R$ 21,1 bilhões) 
8. Natura (R$ 15,3 bilhões) 
9. Grupo Boticário (R$ 15 bilhões) 
10. Mateus Supermercados S.A (R$ 14,3 bilhões). 

Além desse resultado, o Ranking deste ano avalia outras 
dimensões, como Eficiência, Imagem (Mais Admiradas do 
Brasil pelos colaboradores e consumidores), Mulheres no 
Comando e franquias mais admiradas pelos consumido-
res. O evento online de premiação das Mais Admiradas 
acontece dia 16 de setembro, às 19h. É gratuito e para se 
inscrever basta acessar o site (https://www.ibevar.org.br/
ranking-2021-ibevar-fia/).

Caixa vai lançar programa de microcrédito



Educação não 
é modinha, 

é investimento perene
Investir em uma 
franquia, no mercado 
atual, é um tiro 
certeiro para quem 
quer alavancar sua 
vida financeira 
e se desenvolver 
profissionalmente

O cuidado que deve 
ser tomado é em 
qual tipo de franquia 

apostar, e se atentar se a 
modalidade escolhida não 
é parte de um mercado 
passageiro. Já dizia Charles 
Duhigg: “Bons líderes apro-
veitam crises para reformu-
lar hábitos organizacionais”. 

Eu acrescento a esta frase 
e ainda digo que bons líde-
res também aproveitam o 
momento da crise para se 
reinventar e surpreender o 
mercado. Posso afirmar com 
garantias que a educação é 
um mercado perene para 
quem tem visão estratégica. 

No setor da educação, ao 
contrário do que muitos 
pensam, é possível ser um 
explorador e se aventurar 
nas suas diversas divisões. 
Eu, por exemplo, entendi 
que precisava fundar uma 
escola online de desenvol-
vimento humano porque 
enxerguei a necessidade 
de atenção nas soft skills 
no mercado atual.

Estou no ramo da edu-
cação, que é um ramo 
totalmente essencial inde-
pendente da fase econô-
mica, porém mesmo assim 
consegui me reinventar e 
me colocar em ação mes-
mo quando muitos outros 
negócios estavam parando.

Esse é o segredo para 

quem quer investir: a opor-
tunidade não surgirá na sua 
frente, porque ela já existe. 
Basta você percebê-la. E 
no mercado da educação, 
basta você ter a qualificação 
e competência correta que 
oportunidades não faltarão, 
pois é um ramo com alto 
poder de mercado.

Minha dica para quem está 
buscando um novo negócio: 
invista em consistência, in-
vista na educação. Além de 
ser um mercado constante, 
é um mercado em alta e, 
acima de tudo, um mercado 
muito necessário.

É só pararmos para anali-
sar a crise pela qual acaba-
mos de passar: a pandemia 
mundial. Com um rápido 
olhar nos setores mundiais, 
qualquer um consegue en-
xergar que não houve recuo 
no mercado educacional. 
Pelo contrário, graças à 
sua flexibilidade, acredito 
que houve um avanço con-
siderável.

Também podemos enxer-
gar o mercado educacional 
como um mercado de alto 
impacto, sem dúvidas. É um 
ramo em que você lida di-
retamente com vidas e cria 
oportunidades de futuro. 
Na minha escola de desen-
volvimento humano, gosto 
de dizer que crio sonhos e 
ajudei a realizá-los. Então se 
você quer trabalhar com de-
senvolvimento de pessoas, 
está no ramo certo.

Para fecharmos o assunto, 
garanto a vocês: invistam 
na educação, invistam em 
pessoas e vejam o mercado 
se movimentar e crescer 
diante de seus olhos.

(*) - É Presidente e Fundador da BiUP 
Educação (www.biupsejamais.com).

Victor Rocha (*)
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Indústria 
completa 
11 meses 
de alta no 
emprego,

Os Indicadores da Confe-
deração Nacional da Indús-
tria (CNI), mostram que a 
indústria fechou o primeiro 
semestre de 2021 melhor 
que antes da pandemia. A 
Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) cresceu 
novamente em junho e se 
encontra no maior patamar 
desde 2013. São dois meses 
consecutivos de alta e quatro 
meses de UCI acima de 80%. 
O emprego industrial segue 
acumulando altas. Com o 
resultado de maio, são onze 
meses consecutivos de cres-
cimento. 

De acordo com o gerente 
de Análise Econômica da 
CNI, Marcelo Azevedo, as 
altas mensais do emprego 
vem sendo significativas e 
o nível da UCI se mantém 
alto há vários meses. “A 
utilização da capacidade 
instalada cresceu da pas-
sagem de maio para junho, 
o que vem sendo traduzido 
em empregos. Já temos 
11 meses consecutivos de 
crescimento nas contrata-
ções. Mesmo o faturamento 
e horas trabalhadas, que têm 
oscilado bastante, perma-
necem acima do registrado 
antes da pandemia”(AI/CI). 

Aldrin Nery, especialis-
ta em mídias sociais 
explica que mesmo 

com as individualidades de 
cada conta, há cinco dicas 
essenciais que devem ser 
seguidas por quem quer 
aumentar o seu engajamento 
na plataforma. 
 1) Poste reels todos os 

dias - O recurso “reels” 
ainda é uma novidade 
no Instagram. É com 
esta ferramenta que a 
plataforma está brigan-
do com as outras redes 
sociais por usuários e 
audiência, pois, con-
teúdo de vídeo é algo 
que está crescendo 
exponencialmente na 
internet. O Instagram 
tem otimizado bastan-
te a entrega de conte-
údos publicados nesse 
formato, o que garante 
uma maior probabili-
dade de viralizar, seja 
com quem tem muitos 
seguidores ou com 
quem tem poucos. 

 2) Faça stories todos os 
dias - A frequência nos 
stories é essencial para 
os perfis que querem 
crescer no app, pois 
é lá que o criador de 
conteúdo irá criar a 
conexão com o seu pú-
blico. É nos stories que 
a pessoa irá mostrar 
os bastidores do seu 

A chance de mais usuários interagindo 
e de atrair novos seguidores.

Dados divulgados pela 
Susep (Superintendência de 
Seguros Privados) apontaram 
que o seguro empresarial 
apresentou alta de 19,8%, 
entre janeiro e maio, em re-
lação ao mesmo período de 
2020. O produto é voltado para 
pequenas, médias e grandes 
empresas, sejam do comércio, 
indústria ou serviços. 

“Os números positivos 
mostram que os empresários 
estão cada vez mais preo-
cupados em proteger seu 
negócio”, afirma Luiz Carlos 
Gama Pinto, Diretor Execu-
tivo da Corretora de Seguros 
Bancorbrás. “O seguro é uma 
forma de minimizar os pre-
juízos que possam surgir”, 
completa. 

Há diversos planos de seguro 
para empresas, com coberturas 
bem abrangentes, como para 
reformas, home office, perda 
ou pagamento de aluguel do 
imóvel, e outros. “Ter seguro 
empresarial é um passo essen-
cial na gestão de qualquer em-
presa. É atuar com prevenção e 
formatar uma proteção contra 

os diversos riscos a que as em-
presas e os que dela participam 
diariamente estão sujeitos”, diz 
o dirigente. 

A cobertura básica do segu-
ro empresarial, por exemplo, 
cobre danos materiais causa-
dos por incêndio, explosão, 
implosão, fumaça e queda 
de aeronave. Além disso, os 
clientes podem incluir na 
apólice coberturas adicionais, 
como para danos elétricos, 
subtração de bens e mercado-
rias, responsabilidade civil de 
empregador e outros. 

As coberturas e serviços 
são personalizados para cada 
segmento. “Dessa forma, o 
empresário consegue mon-
tar a sua apólice de acordo 
com as necessidades do seu 
negócio”, afirma Luiz Carlos. 
Além das coberturas gerais, 
o diretor também conta que 
os clientes também podem 
aproveitar os serviços da 
assistência 24 horas como: 
encanador, eletricista, cha-
veiro e outros. - Fonte e 
outras informações: (www.
bancorbras.com.br).

O mercado imobiliário 
em Aspen, no Colorado, 
está aquecido pelo nú-
mero de brasileiros que 
descobriram na região 
mais do que um destino 
de férias. “Transparência 
nas transações imobiliá-
rias e segurança jurídica 
garantem a confiança dos 
investidores”, comenta o 
empresário Tony Marx, que 
vende, aluga e administra 
imóveis, em Aspen.  

“Dos oito imóveis que 
vendemos este mês, seis 
foram para brasileiros, um 
para um peruano e outro 
para um mexicano. Até o fim 
deste ano movimentaremos 
mais de 40 milhões de dóla-
res”, acredita. “Segurança, 
qualidade de vida, susten-
tabilidade, rentabilidade 
en tre outros fatores são os 
maiores atrativos apontados 
pelos compradores”, diz. 
Logo que começou o verão 
no Hemisfério Norte,  a ci-
dade de Aspen já registrava 
a ausência de imóveis para 
locação e a ocupação hote-
leira está em torno de 90%. 

Com temperatura amena, 
em média 27 graus, e com 
muitas opções de lazer, 
como festivais gastronô-
micos, grande variedade 
de lojas e restaurantes, a 
região se tornou a preferida 

Confira cinco dicas para aumentar 
o engajamento no Instagram

Para os criadores de conteúdo do Instagram, é importante acompanhar as suas métricas para saber 
quais ações estão fazendo sucesso e quais não estão obtendo um resultado positivo para o seu perfil

teragindo e de atrair 
novos seguidores. 

 5) Responda todos os 
directs - Os directs 
são muito relevantes 
e precisam de atenção. 
Normalmente intera-
gimos no direct com 
pessoas que conhece-
mos, mas já repararam 
que quando as pessoas 
que a gente interage 
bastante no direct 
posta algum conteúdo 
nos stories e/ou no 
feed, esse conteúdo 
aparece para a gente? 
Isso acontece porque 
o algoritmo entende 
que aquele conteúdo 
vai ser relevante para 
nós e quase sempre é.

O algoritmo do Instagram 
luta para mostrar somente os 
conteúdos que cada pessoa 
gosta, por isso ele realiza esse 
somatório de análises para 
entregar o conteúdo mais 
otimizado possível. “Caso o 
seu conteúdo consiga reter 
usuários ele recompensará o 
perfil, porque o seu conteúdo 
estará trabalhando para aju-
dar o próprio Instagram em 
ter mais usuários acessando 
o aplicativo e consequente-
mente ele estará ganhando 
altas cifras em anúncios”, 
conclui Nery. Fonte e mais 
informações: (www.insta-
gram.com/aldrinnery).
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negócio, seu dia a dia e, 
isso gera identificação 
dos seguidores com o 
criador de conteúdo 
e consequentemente 
terá aumento nas in-
terações. 

 3) Poste no feed todos 
os dias - Enquanto o 
stories diz quem o cria-
dor é, o feed mostra o 
que o criador faz, então 
já que são objetivos 
diferentes precisa ter 
consistência também, 
porque afinal é lá que 
vai ser possível algum 
conteúdo ter muitos 
compartilhamentos, 
salvamentos e pode até 
ser viralizado. Além da 
frequência, o criador 
precisa se preocupar 
em postar sempre fo-

tos e vídeos de quali-
dade para o Instagram 
entregar para mais 
usuários. 

 4) Responda todos os 
comentários - Os co-
mentários são métri-
cas importantíssimas 
para suas publica-
ções, pois com maior 
quantidade de intera-
ções possíveis no seu 
post, como, curtida, 
salvamento, compar-
tilhamento, retenção 
e ainda comentários, 
mais o algoritmo do 
Instagram entente 
que aquela publicação 
é relevante e então 
ele leva o conteúdo 
para mais perfis. Com 
isso, surge a chance 
de mais usuários in-

Investidores em imóveis elegem 
Aspen como novo polo

Segurança, qualidade de vida e rentabilidade, entre outros 
fatores, são os maiores atrativos da cidade.

dos americanos e brasileiros 
que moram nos EUA, princi-
palmente em cidades como 
Miami, Boston e Nova York, 
onde as temperaturas no ve-
rão ultrapassam os 40 graus.

O empresário paulistano 
Tony Marx, de 47 anos, acu-
mula em seu currículo uma 
série de iniciativas inéditas, 
como ter sido o primeiro 
a abrir um Kart Indoor na 
capital, no fim dos anos 90. 
De vendas de carros de luxo 
a autopeças empreendeu no 
segmento automotivo até 
meados de 2004, quando 
decidiu morar na China. Do 
oriente para o ocidente, optou 
por fixar residência nos EUA. 

Casado com a executiva 
Karina Kwasnicka Marx, 
de 45 anos, e pai de Otto, 
8 anos,  e Tom, de 6 anos, 

Marx fez do esporte que 
mais ama em um novo ne-
gócio, o esqui. Ele montou 
uma agência de turismo 
em Aspen, e de tanto levar 
brasileiros para a região, 
descobriu outro filão de 
negócio: venda e locação 
de imóveis. 

Só de janeiro a abril, já 
movimentamos 25 milhões 
de dólares em transações 
imobiliárias, comemora 
o paulistano, nascido e 
criado nos Jardins. “Meu 
pai e avô eram corretores 
de imóveis. Vender está 
no meu sangue”, revela. O 
arquiteto  Léo Shehtman foi 
convidado por Marx para 
esta empreitada e assina 
a ambientação de alguns 
imóveis. Outras informa-
ções: (@tonyskiconcept).
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Seguro empresarial apresenta 
alta no 1º semestre

Rafael Carvalho (*)  

Imagine trabalhar com aquilo que 
você mais ama. É esse o significado 
da Passion Economy, método que 
une uma paixão ou habilidade a uma 
oportunidade de negócio. 

A expressão americana nasceu no 
Vale do Silício, mas está ganhando 
cada vez mais espaço no Brasil, de-
vido às estatísticas econômicas e o 
panorama sobre o emprego no país. 
No primeiro trimestre, o Brasil bateu 
o recorde histórico com 14,4 milhões 
de pessoas desempregadas, segundo 
os dados divulgados em abril, pela 
Pnad Contínua, iniciada em 2012. 

Este cenário abriu uma brecha 
maior para o surgimento de novas 

atividades profissionais e de mode-
los de trabalho, como home office, 
híbrido e o nomadismo digital - o que 
também impulsionou ainda mais o 
movimento da ‘economia da paixão’. 

Transformar atividades como jogar 
videogame em produção de conteúdo 
para as redes sociais; fazer pães e 
bolos em empreendimento virtual; 
tocar violão ou fazer churrasco em 
cursos online para compartilhar co-
nhecimento com outras pessoas, tudo 
isso se tornou uma oportunidade de 
lucrar com um hobby, seja para as 
pessoas que precisaram começar um 
novo negócio, como as que mudaram 
de carreira ou precisaram criar uma 
fonte de renda extra com o objetivo de 

garantir mais segurança financeira. 
Monetizar habilidades e capitali-

zar suas paixões com um propósito 
maior faz da passion economy uma 
nova modalidade de empreende-
dorismo. Para quem quer começar, 
vale dar o primeiro passo e investir. 

Seja por meio de e-books, au-
diobooks, podcasts, vídeos aulas 
outros infoprodutos, plataforma de 
negócios (empresas que funcionam 
como lojas ou prateleiras virtuais 
comercializando e monetizando 
produtos digitais) ou por rede de 
afiliados (vendedores que incenti-
vam o consumo de infoprodutos e 
são comissionados pelas vendas). 

Trabalhar com uma rede de valores e 

com aquilo que gosta é uma tendência 
para o futuro do trabalho e isso deve 
causar grandes impactos no mercado, 
uma vez que os trabalhos apoiados 
no mundo virtual estão em ascensão. 

Um exemplo desse movimento 
é a força da internet, o Facebook, 
Twitter, TikTok e Instagram se tor-
nam grandes redes, não só sociais, 
mas para construir vínculos e gerar 
lucro. Segundo o Panorama de Ne-
gócios Digitais Brasil 2020, realizado 
pela HeroSpark, 40% das pessoas já 
utilizam o Instagram como principal 
canal de divulgação para seus negó-
cios digitais. 

Na Passion Economy, qualquer 
um pode construir audiência e in-

terações baseando-se em interesses 
sinceros e em comum com toda 
uma rede. 

As marcas e os criadores capi-
talizam isso e, ao mesmo tempo, 
descobrem que as paixões são um 
ativo muito mais valioso do que 
pensavam anteriormente. À primeira 
vista, a tendência parece enfatizar 
a individualidade, mas, na verdade, 
conecta ambos os lados dessa equa-
ção, favorece o empreendedorismo, 
o mercado de trabalho e dá ainda 
mais força às nossas paixões. 

(*) -  Engenheiro de Telecomunicações pela 
Universidade Federal Fluminense,  atua 
como palestrante, mentor e educador. É 

COO da HeroSpark, solução unificada para 
empreendedores digitais. 

Passion economy e o futuro do trabalho
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Demonstrações Financeiras Findas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Apresentamos as Demonstrações Financeiras da NOVA SB Comunicação S.A., bem como as demonstrações consolidadas do ano de 2020, pela aquisição de controle da empresa NS8. Contexto Operacional: O ano de 2020, após 
uma reestruturação organizacional, a companhia apresentou um desempenho satisfatório, refletido nos resultados apurados. Em fins de maio, adquirimos 100% das operações de empresa em comunicação digital, com fito de atuar 
neste competitivo e cada vez mais importante segmento publicitário.

Balanços patrimoniais

Demonstrações de resultados

Demonstrações de resultados abrangentes

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Controladora

Demonstrações dos fluxos de caixa - Controladora

  Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 46.915 54.571 47.618 -
Caixa e equivalentes de caixa 5.960 2.467 6.385 -
Contas a receber de clientes 37.213 48.425 37.249 -
Impostos a recuperar 362 476 396 -
Constituição Créditos Impostos sobre PERT 
Créditos Pessoas ligadas 2.949 2.701 2.949 -
Outros créditos 431 502 639 -
Não circulante 20.705 20.219 20.895 -
Contas a Receber - Cliente - RJ 4.158 4.158 4.158 -
Outras Contas a Receber - ST 4.856 5.319 4.856 -
Impostos a Recuperar 9.328 9.081 9.328 -
Outros créditos. 229 228 307 -
Imobilizado 2.126 1.420 2.238 -
Intangível 8 13 8 -
Total do ativo 67.620 74.790 68.513 -

  Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida 44.882 36.765 47.435 -
(Despesas) outras receitas operacionais 
Despesas gerais e administrativas (17.746) (16.981) (19.414) -
Despesas com depreciação e amortização (344) (1.308) (349) -
Despesas com pessoal (12.332) (16.530) (13.147) -
Outras despesas líquidas (339) 3.465 (342) -
Resultado antes do 
 resultado financeiro e impostos 14.121 5.411 14.183 -
Despesas financeiras (3.066) (4.530) (3.072) -
Receitas financeiras 343 1.703 343 -
Resultado antes dos impostos 11.398 2.584 11.454 
IR e contribuição social (2.934) (847) (2.948) -
Resultado do exercício 8.464 1.737 8.506 -

  Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Resultado do exercício 8.464 1.737 8.506 -
Resultado abrangente total 8.464 1.737 8.506 -

 Capital Reserva Lucros 
 social de lucros acumulados Total
Saldo em 31/12/2019 900 4.429 - 5.329
Resultado do exercício - - 8.464 8.464
Destinações:
Aumento de Capital Social 141 - - 141
Reservas de Lucros
  acumulados - controlada - - - -
Destinação à Reservas de Lucros - 8.464 (8.464) -
Distribuição de lucros - (2.701) - (2.701)
Saldo em 31/12/2020 1.041 10.192 - 11.233

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro antes do IR e da CS 11.398 2.584
Ajustes por:
Depreciação e amortização 344 1.308
Provisão para redução ao valor recuperável das contas a receber 
Despesas Financeiras Liquidas 2.723 2.827
Baixa de ativo imobilizado e intangível 3 2
  14.468 6.721
(Acréscimo) decréscimo nas contas de ativo 
Contas a receber de clientes 11.212 20.829
Impostos a recuperar 114 476
Constituição Créditos Impostos sobre PERT - (9.853)
Outros créditos 65 (883)
Contas a Receber - Governo RJ - (230)
Contas a Receber - ST 463 541
Impostos a recuperar (248) 9.081
Acréscimo (decréscimo) nas contas de passivo 
Fornecedores (15.350) (15.534)
Impostos e contribuições a recolher (1.316) (2.215)
Provisão de férias e encargos (699) 750
Outras contas a pagar (44) (179)
Fornecedores - RJ (43) -

  Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Circulante 42.226 54.275 42.807 -
Fornecedores 20.321 35.671 20.474 -
Impostos e contribuições a recolher 5.221 3.603 5.272 -
Provisão de férias e encargos 854 1.553 892 -
Impostos Parcelados - PERT 2017 0 0 0 -
Outras contas a pagar 298 342 637 -
Empréstimos Bancários 15.532 13.082 15.532 -
Empréstimos com Pessoas Ligadas - 24 - -
Passivo Não Circulante 14.161 15.186 14.161 -
Fornecedores 4.351 4.394 4.351 -
Impostos Federais / Provisão Refis 9.810 10.792 9.810 -
Patrimônio líquido 11.233 5.329 11.545 -
Capital social 1.040 900 1.040 -
Reserva de lucros 10.193 4.429 10.505 -
Total do passivo e patrimônio líquido 67.620 74.790 68.513 -

Impostos Federais / Provisão PERT (982) -
Caixa gerado nas atividades operacionais 7.640 9.504
Juros pagos (2.719) (2.998)
Fluxo de caixa líquido decorrente 
 das atividades operacionais 4.921 6.506
Fluxo de caixa de atividades de investimento 
Adições de imobilizado e intangível (1.042) (994)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento (1.042) (994)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Recursos provenientes de novos Empréstimos 2.446 (5.431)
Acréscimo (Decréscimo) com Financiamento de Sócios 117 874
Pagamentos PERT - 1.162
Saída de Lucros - (3.588)
Distribuição de dividendos (2.949) (2.701)
Fluxo de caixa usado em atividades de financiamento (386) (9.684)
Demonstração da redução líquida em caixa 
 e equivalentes de caixa 3.493 (4.172)
Demonstração da redução líquida em caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 2.467 6.639
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 5.960 2.467
  3.493 (4.172)

Diretoria em Exercício
Presidente: João Roberto Vieira da Costa; Vice Presidente Executivo: 
Nelson Oliveira Vilalva Ribeiro; Vice Presidentes: Oscar Luis Kita, José 
Otaviano Pereira, Walter Luiz Bifulco Scigliano. Diretores: Cristina Gutem-
berg Lima Silva, Ana Cristina Gonçalve, Thomaz Felipe Abreu Van Munster. 
Contador: Eli José de Almeida Assunção - CRC - 1SP 217025/O4

Giovani Mendonça (*)
 
Ninguém imaginou que a 

pandemia iria tão longe. 
Em março do ano passado, 

o comércio varejista, as indús-
trias, as empresas de serviços 
e as entidades patronais de 
representação setorial esta-
vam em pânico ao pensar que 
poderíamos ter restrições e 
confinamento além de 60 dias, 
o que representaria queda 
expressiva no faturamento. 
Mais de um ano se passou e 
temos um cenário mundial 
completamente modificado.

O momento trouxe novos 
comportamentos de consumo 
e a necessidade de adaptação 
e adequação das operações das 
indústrias, do varejo e serviços. 
Como consequência, muitas 
tendências surgiram. A inova-
ção, a tecnologia, o pensamento 
sistêmico, a valorização das re-
lações pessoais e comerciais e a 
ajuda mútua criaram uma nova 
realidade, a partir de novas rotas 
pessoais e comerciais. 

Neste momento de tantas 
incertezas e indefinições, 

Progressão na carreira 
é o fator mais impor-
tante para 77% dos 

trabalhadores brasileiros 
na hora de escolher um 
emprego, afirma o estudo 
Marca Empregadora, rea-
lizado pela Randstad, líder 
global de soluções em RH, 
com o objetivo de fornecer 
insights para ajudar líderes 
na construção de sua marca 
empregadora. 

Se considerado o recorte 
por gênero neste fator rela-
cionado ao desenvolvimento 
de carreira, a preferência 
sobe para 80% das mulhe-
res entrevistadas. Salários, 
benefícios e um ambiente 
de trabalho agradável apare-
cem empatados com 74% na 
segunda posição do ranking 
geral. A pesquisa, realizada 
em fevereiro de 2021, traz 
um recorte do Brasil com 
3770 ouvidas, dentro de uma 
amostra de 190 mil trabalha-
dores entrevistados em todo 
o mundo. 

Conceito que ganha cada 
vez mais atenção das cor-
porações brasileiras, já que 
está diretamente ligado à 
atração e engajamento de 
talentos, a marca emprega-
dora impacta diretamente 
nos resultados dos negó-
cios. O estudo da Randstad 
tem justamente o objetivo 
de mostrar a importância 
de investir na percepção da 
força de trabalho e apontar 
caminhos para diminuir 
a lacuna entre o que os 

Progressão na carreira é o fator mais importante para 77% dos 
trabalhadores brasileiros.

Pix é uma ferramenta 
criada para facilitar 
transações bancárias, 
as quais podem ser 
realizadas através 
da plataforma 
desenvolvida 
para transformar 
transferências sem 
o custo de um Ted. 
Assim como toda 
implementação de 
sistema, existem 
várias duvidas 
acerca da utilização 
do Pix.

Uma delas é a possi-
bilidade ou não da 
utilização de referi-

da ferramenta por empre-
gadores para pagamento 
de salário e bonificações, 
com o intuito de celeridade 
e redução de encargos para 
a empresa. Entretanto, a 
adoção de tal ferramenta 
para pagamento de salário 
não é recomendada, pois é 
geradora de riscos para a 
empresa, conforme expla-
nado a seguir.

Primeiramente, esclare-
ce-se que o Pix não efetua 
pagamentos por conta 
salário, sendo certo que 
o empregador não pode 
exigir que seu funcionário 
abra uma conta bancária 
que não seja classificada 
como conta salário, ao 
passo que é notório que 
as demais modalidades 
possuem encargos ao tra-
balhador.

Mesmo que o funcionário 
possua conta corrente e 
solicite receber seus pro-
ventos via Pix, não é acon-
selhável ao empregador 
utilizar tal ferramenta pois 
trata-se de mecanismo 
novo no cenário nacional e 
não existem decisões judi-
ciais que possam reforçar 
tal decisão.

Salienta-se que o BACEN 
declarou que o PIX passará 
a efetuar transferências 
para conta salário. Logo, 
em breve existirá um 
novo cenário para que as 
empresas possam operar, 
com respaldo legal nesse 

sentido.
Caso persista no interes-

se em efetuar o pagamento 
de salário via PIX, assumin-
do eventuais riscos por se 
tratar de uma decisão em-
presarial, para reduzir os 
risco, deve o empregador 
se atentar aos seguintes 
requisitos:
	 •	O	 empregado	 deve	

consentir com a trans-
ferência via PIX. Tal 
forma de pagamento 
não poderá ser imposta 
e tampouco exigido 
que o empregado crie 
um PIX para o recebi-
mento de seu salário. 
A concordância do 
empregado deve ser 
expressa, mediante 
a elaboração de um 
“Termo de aceite” do 
empregado para a uti-
lização do Pix com a 
finalidade específica e 
oficial de pagamento de 
verbas salariais. Neste 
documento, elaborado 
por um advogado após 
análise dos requisitos 
legais, deverá constar 
a chave específica para 
o recebimento. 

	 •	A	 transferência	 não	
poderá gerar prejuízos, 
descontos ou qualquer 
outra forma de dano ao 
empregado;

Tendo em vista que ain-
da há falhas no sistema 
que permitem fraudes e 
vazamentos de dados e 
erros no envio do PIX, 
bem como por não existir 
ainda um posicionamento 
das esferas trabalhistas, 
não é recomendável nesse 
momento a utilização do 
Pix para pagamento das 
verbas salariais.

Mas caso o empregador 
mesmo assim opte por 
utilizar tal ferramenta, im-
perioso um estudo legal da 
sua assessoria jurídica para 
se resguardar de eventuais 
transtornos.

Eduardo Moisés

O salário do 
funcionário pode ser 

pago com PIX?

MEZ 1 ENERGIA S.A. - CNPJ/ME 33.950.678/0001-94 - NIRE 35.300.573.421 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de julho de 2021 - 1. Data, Hora e 
Local: No dia dia 28 de julho de 2021, às 16:00 hs na sede da Mez 1 Energia S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Ibi-
rapuera, 1.761, conjuntos 131, 132, 141 e 142, Indianápolis, CEP 04029-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da 
Lei nº 6.404/1976, em virtude da presença da acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, a saber MEZ T1 Transmissora e Participações Ltda. 3. Mesa: Presidente: 
Maurício Ernesto Grandjean Zarzur; Secretário: Kelly Christine dos Santos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série 
única, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos, no valor total de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) 
(“Emissão” e “Debêntures”); (ii) a outorga de cessão fiduciária sobre determinados direitos creditórios da Companhia, conforme descritos abaixo, como garantia às obrigações assumidas 
pela Companhia na Emissão; e (iii) autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato e tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou conve-
nientes à realização da Emissão e à constituição da garantia mencionada no item (ii) acima, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura de Emissão e dos Contratos de Garan-
tia (conforme definidos abaixo), bem como, ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implemen-
tação da Emissão. 5. Deliberações: A Acionista, sem ressalvas ou emendas, aprovou integralmente as seguintes deliberações: 5.1 Realizar a 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Com-
panhia, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e Com 
Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da MEZ 1 Energia S.A.” a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emissora, a MEZ Energia e 
Participações Ltda., na qualidade de prestadora da garantia fidejussória (“Fiadora”) e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de 
representante da comunhão dos titulares das Debêntures (respectivamente, “Debenturistas” e “Escritura de Emissão”), com as seguintes características e condições: (i) Montante da 
Emissão: o montante total da Emissão será de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), na Data de Emissão, conforme definida abaixo; (ii) Data de Emissão: Para todos os fins 
e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (iii) Número da Emissão: a Emissão representa a 1ª emissão de De-
bêntures da Companhia; (iv) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão; (v) Amortização do Valor Nominal 
Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual evento de vencimento antecipado e das hipóteses de Resgate Antecipado Obrigatório e Resgate Antecipado Facultativo 
(conforme definidos abaixo), o Valor Nominal Unitário será amortizado em uma única parcela, devida na Data de Vencimento das Debêntures, conforme definida abaixo; (vi) Quantidade de 
Debêntures: serão emitidas 130.000 (cento e trinta mil) Debêntures; (vii) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (viii) Espécie: as Debêntures serão da espécie com 
garantia real, com garantia adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; (ix) Garantia Fidejussória: A garantia fidejussória, na forma de fiança, será 
prestada pela Fiadora mediante celebração da Escritura de Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, como garantidora e principal pagadora, de forma solidária, das Obrigações Garantidas, 
conforme definidas na Escritura de Emissão, e entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida até a integral liquidação das Obrigações Garantidas, conforme definidas na Escritu-
ra de Emissão (“Fiança”); (x) Garantias Reais: (a) alienação fiduciária pela MEZ T1 Transmissora e Participações Ltda. (“Garantidora”), em favor dos Debenturistas, de acordo com as dis-
posições dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e dos artigos 40, 100 e 113 da Lei nº 6.404/1976, (i) da totalidade das ações de emissão da Companhia e de titularidade da Garanti-
dora, correspondente a 100% (cem por cento) do capital social da Companhia (“Ações”), bem como (ii) todas as ações adicionais da Companhia que venham a ser adquiridas a partir da data 
de assinatura da Escritura de Emissão, seja a que título for (incluindo em virtude de subscrição ou opção, compra, permuta, doação, ou qualquer outro modo); (iii) todos os títulos derivados 
das Ações ou de quaisquer ações adicionais ou que venham a substituí-las a qualquer título (incluindo em função de desdobramento, grupamento, incorporação, fusão, cisão ou qualquer 
outra forma de reorganização societária envolvendo a Companhia, as ações ou outra operação); (iv) o direito de subscrição de Ações de emissão da Companhia, bem como direitos de prefe-
rência e opções; e (v) de todos os dividendos, lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos e outros direitos econômicos e valores inerentes às Ações alienadas e/ou aos outros direitos ou 
a eles atribuíveis, gerados, declarados, distribuídos, pagos ou creditados a partir da presente data (incluindo dividendos, juros sobre capital próprio e valores devidos por conta de redução de 
capital, amortização, resgate, reembolso ou outra operação), por meio do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a 
Garantidora, na qualidade de alienante fiduciária, o Agente Fiduciário, na qualidade de credor fiduciário e representante dos interesses dos Debenturistas e a Companhia, na qualidade de 
interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); e (b) cessão fiduciária pela Companhia, em favor dos Debenturistas, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei 
nº 4.728/65, (i) da totalidade dos Direitos Creditórios da Companhia (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios); e (ii) dos direitos creditórios da Companhia 
(incluindo receitas oriundas de apólices de seguros e direitos emergentes) decorrentes dos recursos mantidos e/ou depositados na conta vinculada de titularidade da Companhia também 
cedida fiduciariamente em favor dos Debenturistas, na qual serão creditados todos os Direitos Creditórios da Companhia (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios), bem como todos os créditos e/ou recursos recebidos, depositados ou mantidos na referida conta vinculada ou eventualmente em trânsito (inclusive enquanto pendentes em vir-
tude do processo de compensação bancária), todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com tais créditos ou recursos, por meio do “Ins-
trumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de cedente, o Agente Fiduciário, na qualida-
de de credor fiduciário e representante dos interesses dos Debenturistas, e o Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de Banco Depositário (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditó-
rios”) e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, os “Contratos de Garantia”); (xi) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 18 
(dezoito) meses contados da Data de Emissão, ressalvados os eventos de vencimento antecipado e as hipóteses Resgate Antecipado Obrigatório e Resgate Antecipado Facultativo, conforme 
definidos abaixo, desde que permitidas pela legislação vigente à época; (xii) Conversibilidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações; (xiii) Forma: as Debêntures serão emitidas 
na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados; (xiv) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos obtidos com a Emissão serão utilizados integralmente para 
(i) implantação, desenvolvimento e exploração de linhas de transmissão (“Projeto”); e (ii) pagamento da Cédula de Crédito Bancário nº 48733956, emitida pela Companhia em 30 de junho 
de 2020, em favor do Itaú Unibanco S.A. (CNPJ/ME nº 60.701.190/0001-04) (“Bridge Itaú”); (xv) Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer 
tempo, realizar o resgate antecipado da totalidade ou de parte das Debêntures com o consequente cancelamento de tais Debêntures, observado o disposto no artigo 55 da Lei das Sociedades 
por Ações e os termos e condições da Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020 (“Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor devido pela 
Emissora será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas; e (b) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado 
Facultativo, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, incidente 
sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures; (xvi) Resgate Antecipado Obrigatório: A Emissora deverá realizar o resgate antecipado obrigatório da totalidade ou de parte das Debên-
tures, conforme o caso, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, observado o disposto no artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações e os termos e condições da Instrução CVM 
nº 620, de 17 de março de 2020, caso (i) não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva, conforme disposto na Escritura de Emissão; ou (ii) caso a Emissora contrate empréstimos de longo prazo 
(ou fiança bancária relacionada) para o desenvolvimento e implantação do Projeto que acarrete em um Take Out Longo Prazo, conforme definido na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipa-
do Obrigatório”). Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, o valor devido pela Emissora será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas, acrescido 
(b) Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Obrigatório, calculados pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme de-
finido na Escritura de Emissão), ou da data de pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, incidente sobre o Valor Nominal Unitário; (xvii) Re-
muneração das Debêntures: sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias 
diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas 
diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) acrescida exponencialmente de spread ou sobretaxa de 2,5000% 
(dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de acordo com fórmula prevista 
na Escritura de Emissão; (xviii) Pagamento de Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual evento de vencimento antecipado e das hipóteses de Resgate 
Antecipado Obrigatório e Resgate Antecipado Facultativo, a Remuneração será paga em uma única parcela, devida na Data de Vencimento das Debêntures (“Data de Pagamento da Remu-
neração”); (xix) Vencimentos Antecipados: Observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, mediante a ocorrência de determinados eventos as Debêntures po-
derão ser declaradas antecipadamente vencidas, de forma automática ou não automática, ocasiões em que serão imediatamente exigíveis todas as obrigações da Emissora referentes às De-
bêntures; (xx) Registro para Distribuição e Negociação das Debêntures: As Debêntures serão depositadas para (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Mó-
dulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no âmbito da B3; (b) negociação, observadas as restrições dispostas 
nesta Escritura, no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por 
meio da B3; e (c) custódia eletrônica na B3; (xxi) Distribuição das Debêntures: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, 
a qual será realizada sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituição financeira líder integrante do sistema de distribuição de va-
lores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão da MEZ 1 Energia S.A.” (“Contrato 
de Distribuição”), a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder. O Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, organizará o plano de distribuição das Debêntures, 
tendo como público alvo da Oferta Investidores Profissionais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição; e (xxii) Colocação das Debêntures: A colocação 
das Debêntures será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem como de acordo com o plano de distribuição previsto na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribuição. 5.2 
Autorizar a outorga da cessão fiduciária de direitos creditórios da Companhia, conforme descritos na alínea (x)(b) do item 5.1. acima, como garantia às obrigações assumidas pela Companhia 
na Emissão, por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; e 5.3 Autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer 
ato e tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura de Emissão e dos Contratos de Garan-
tia, bem como ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros 
da Mesa e pelos acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. São Paulo, São Paulo, 28 de Julho de 2021. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur - 
Presidente; Kelly Christine dos Santos - Secretário. Acionista: Mez T1 Transmissora e Participações Ltda. - Por: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur. 

Desenvolvimento de carreira é o 
fator mais importante para a maioria
Se considerado o recorte por gênero neste fator relacionado ao desenvolvimento de carreira, a preferência 
sobe para 80% das mulheres entrevistadas. Salários, benefícios e um ambiente de trabalho agradável 
aparecem empatados com 74% na segunda posição do ranking geral

com a pandemia impactou 
positivamente: 75% dos fun-
cionários sentem-se agora 
mais leais aos seus empre-
gadores por conta desses 
cuidados. 

Um bom equilíbrio entre 
vida pessoal e profissio-
nal também se destacou: 
aparecendo em sétimo 
lugar com 64% no ranking 
geral. Porém, ao fazer o 
recorte de gênero, 66% das 
mulheres com 25 anos ou 
mais e as de nível escolar 
médio e superior deram 
preferência a esse aspecto, 
frente a 62% dos homens 
abordados. 

No Brasil, por exemplo, 
29% dos 3770 entrevista-
dos pretendiam mudar de 
empregador no primeiro 
semestre de 2021, sendo 
que mulheres e aqueles 
com 18 a 24 anos têm uma 
probabilidade maior de 
planejar a mudança, 31% 
e 32%, respectivamente. 
Entender o que as pessoas 
querem, pode fazer toda 
a diferença. Mais do que 
diminuir a rotatividade ou 
aprimorar o desempenho, é 
preciso encarar os talentos 
como peças fundamentais 
para a construção da marca 
da empresa, é um caminho 
importante para a perenida-
de e sucesso dos negócios”, 
conclui Forghieri. A pes-
quisa foi realizada de forma 
online, em fevereiro de 2021. 
-  Fonte e mais informações: 
(www.randstad.com.br).

trabalhadores querem com 
o que as empresas estão 
oferecendo. 

Nesse sentido, ainda se-
gundo a pesquisa, quem 
investe no tema tem chances 
de contratar até duas vezes 
mais rápido. Além disso, 50% 
dos candidatos dizem que 
não trabalhariam para uma 
empresa com má reputação 
e 80% dos líderes entrevis-
tados concordam que uma 
marca empregadora forte 
tem um impacto significa-
tivo em sua capacidade de 
contratar. 

“Pessoas trabalham para 
culturas, não para empresas. 
Logo, a reputação do empre-
gador é muito importante. 
A partir dos dados obtidos, 
conseguimos oferecer in-
sights valiosos para que 
os empregadores ajustem 
alguns pontos e aumentem 
o nível de interesse da sua 
força de trabalho e para 

os seus negócios”, afirma 
Diogo Forghieri, diretor de 
RPO e MSP da Randstad e 
especialista em Marca Em-
pregadora. 

Gestão forte e treinamen-
tos aparecem empatados 
em quarto e quinto lugares: 
66% dos entrevistados no 
Brasil consideram esses 
aspectos importantes para 
escolher ou permanecer em 
um emprego. Oferecer um 
ambiente de trabalho segu-
ro em relação à COVID-19 
também foi  relevante para 
os entrevistados, ficando 
em 6º lugar no Brasil, com 
65%, num ranking com 16 
posições contendo temas 
como seguro no emprego 
(59%), retribuição à socie-
dade (58%), diversidade 
e inclusão (57%) entre 
outros. 

A maneira como os empre-
gadores no Brasil apoiaram 
seus funcionários e lidaram 

pi
xa

ba
y

As oportunidades criadas pela pandemia
alternativas são estudadas 
para manter a operação do 
mercado nesses atuais e opor-
tunos tempos. Como em épo-
ca de guerra, em que a crise 
impulsiona a criatividade e a 
adaptação dos povos às des-
cobertas e inovações, levando 
a economia a grandes saltos, 
estamos novamente nos de-
parando com oportunidades. 

Para percebê-las, é preciso 
levantar a cabeça e enxergar 
o novo modus operandi, que 
deixou de ser tendência 
e se tornou realidade. E o 
momento é agora, não há 
tempo para protelar. Imposto 
pela pandemia, o modelo de 
trabalho em home office é um 
caminho sem volta. Estamos 
nos adaptando às reuniões 
online, que podem ser rea-
lizadas de qualquer lugar. O 
mundo está aprendendo a 
realizar seu trabalho por meio 
de eventos digitais com solu-
ções e respostas mais rápidas 
do que o trabalho presencial 
nos permite obter. 

Houve perda da socializa-
ção? Certamente, mas a hora 

é de adaptação e descobertas. 
Foi possível observar que os 
recursos tecnológicos permi-
tiram a ampliação do conheci-
mento e a aproximação entre 
culturas e pessoas, extrapo-
lando as divisas territoriais.  
Das grandes corporações aos 
médios e pequenos negócios, 
todos precisam ter agilidade. 
Não podemos fazer a gestão 
dessa transição com as mes-
mas referências conceituais 
que tínhamos antes de entrar 
nesse “desfiladeiro”. 

É preciso “abrir a caixa” e 
compreender como a sobre-
vivência passará por novas 
concepções e estratégias. 
Segundo o The Economist, 
em artigo publicado em 16 de 
novembro de 2020 sobre as 
tendências para 2021, mesmo 
com toda limitação provocada 
pela pandemia “empresas que 
não investem ao menos 10% 
em novas tecnologias irão 
desaparecer”. A tradicional 
organização terminou em 
2020. 

O mundo enxerga 2021 
como um novo começo. Um 

renascimento. É preciso am-
pliar a visão, afinal, o mundo 
continuará girando. Novas 
formas de operacionalizar 
os resultados da empresa 
deixam de ser tendências e 
passam a ser aplicadas. Or-
ganizações e entidades não 
podem deixar de falar com 
seus diversos interlocutores 
e com o mercado. 

Definitivamente, ficou claro 
que é preciso trazer soluções 
para as diversas necessidades 
de seus clientes.

(*) - É Diretor da Criar-Me, empresa 
de soluções em projetos e eventos 

(https://criar.me/).
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 04 de agosto de 20216

Kaspars Grinvalds_CANVA

• É altamente seguro.
• Reduz o impacto ambiental da impressão e envio pelo 

correio.
• Diminui o custo e o erro humano.
• Melhora a competitividade de uma organização.
• Aumenta a satisfação e a experiência do cliente.

-   Como a assinatura digital de documentos é segura com 
a PKI - Ao trabalhar remotamente ou com partes em locais 
diferentes, é fundamental garantir que seus documentos e 
contratos sejam transferidos com segurança, e você pode 
verificar com quem está fazendo negócios. Uma das manei-
ras mais seguras de proteger a assinatura de documentos 
digitais é por meio da tecnologia de infraestrutura de chave 
pública (PKI), que prova a identidade e a autenticidade do 
remetente e evita adulteração do documento.

Com a PKI, uma assinatura digital é um hash criptografado 
de sua mensagem ou documento que permite aos destina-
tários verificar se o conteúdo não foi alterado e verificar a 
identidade do signatário. Ao contrário de uma assinatura 
digitalizada, uma assinatura digital protegida com PKI é 
virtualmente impossível de falsificar.

Para garantir que um documento seja legalmente válido, 
uma solução de assinatura de documento deve estar em 
conformidade com os rígidos padrões governamentais. 
As operações europeias da DigiCert são um Provedor de 
Serviços de Confiança Qualificado (QTSP) credenciado, 
o que significa que somos credenciados para fornecer 
certificados digitais qualificados para o mais alto nível de 
assinatura digital: o Qualificado de Assinatura Eletrônica.

Uma Assinatura Eletrônica Qualificada atende aos re-
quisitos do regulamento eIDAS (No. 910/2014), que é 
reconhecido em todo o mundo como o equivalente legal 
a uma assinatura manuscrita. Na verdade, o nível de con-
fiança é tão alto que o regime Qualificado é um padrão de 
referência para identidade eletrônica, assinaturas eletrôni-
cas e supervisão de Autoridade de Certificação em todo o 
mundo. Além disso, certos setores têm regulamentações, 
como HIPAA, que exigem trilhas de auditoria para garantir 
que os documentos assinados estejam em conformidade.

Assine documentos com DigiCert® Document 
Signing Manager - Como líder global em PKI, a DigiCert 
desenvolveu o Document Signing Manager, uma solução 
multifuncional fácil para assinatura digital de documentos. 
Com isso, as organizações obtêm maiores níveis de solu-
ções confiáveis de assinatura digital que atendem aos mais 
altos padrões legais da UE, juntamente com recursos locais 
dedicados e especialização. Não importa onde você esteja 
no mundo, a DigiCert tem uma solução de assinatura para 
o seu caso de uso.

Permite assinaturas digitais em conformidade com pa-
drões globais rigorosos, incluindo EU eIDAS, Swiss ZertES 
e os requisitos técnicos da Adobe Approved Trust List 
(AATL). Além disso, por ser uma solução em nuvem, não 
há necessidade de investir em hardware; você só paga pelo 
que consome. A assinatura digital de documentos elimina 
a necessidade de assinaturas manuscritas, diminui custos, 
economiza tempo e deixa uma pegada ambiental menor. 

 (*) - É gerente sênior de Governança, Risco e Conformidade  
da DigiCert (www.digicert.com).
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de assinar contratos, acordos ou qualquer outro tipo de 
documento.

Por que usar um serviço de assinatura digital de 
documentos? - Garantir a confiança entre as partes é 
fundamental para indivíduos e organizações que conduzem 
negócios. Com a redução das interações face a face, há 
uma necessidade maior de construir confiança e validação 
em documentos assinados para trocar seus contratos com 
segurança, especialmente quando não se usa o papel.

Utilizar uma solução de assinatura de documentos o 
ajudará a construir essa confiança e segurança, eliminando 
a necessidade de interações pessoais e assinaturas manus-
critas. Além disso, apenas com um provedor certificado 
você pode assinar documentos que sejam juridicamente 
vinculativos e reconhecidos como iguais a uma assinatura 
manuscrita.

Vantagens de um serviço de assinatura digital de  
documentos:

• Integra-se com muitos sistemas de gerenciamento de 
documentos, permitindo o manuseio suave das transa-
ções de assinatura.

• Permite fluxos de trabalho online e trabalho remoto, 
eliminando a necessidade de mensageiros e assinaturas 
manuscritas.

• Legalmente válido para a maioria das formas de tran-
sação/assinatura.

• Permite assinaturas em qualquer lugar, a qualquer hora, 
em qualquer dispositivo.

• Fornece identidade validada para que o indivíduo assine 
com segurança ou para que as organizações processem 
a assinatura em massa / e-selos.

• Pode ser usado para assinar todos os tipos de  
documentos.

Nos últimos 12 meses, mais e mais organizações aceleraram seus processos de transformação digital devido ao impulso para o trabalho 
remoto. Novos dados revelam que 57% dos líderes latino-americanos afirmam que planejam adotar um modelo operacional  

diferente do que tinham antes da pandemia. O objetivo é garantir a segurança dos funcionários  
e obter maior produtividade.

Stephen Davidson (*)     

Entre os líderes latino-americanos pesquisados, mais 
da metade (58%) afirma que sua principal motiva-
ção é criar uma experiência geral melhor para os 

funcionários, de acordo com um novo White Paper da 
IDC patrocinado pela Unisys Corporation (NYSE: UIS), 
intitulado Digital Workplace Insights ™: Paridade digital 
e de experiência para apoiar a força de trabalho híbrida.

No Brasil, o trabalho remoto pode chegar a 22,7% das 
ocupações existentes, algo em torno de 20,8 milhões de 
pessoas, segundo estudo do Ipea, publicado no início de 
junho. Para chegar a essa conclusão, o Ipea examinou mais 
de 400 funções diferentes, replicando uma metodologia da 
Universidade de Chicago, que produziu um ranking global 
sobre teletrabalho com 86 países. Nesse ranking, o Brasil 
ocuparia a 47ª posição, com 25,7% das ocupações passíveis 
de serem realizadas remotamente.

A assinatura digital de documentos, ou o processo de 
indivíduos ou organizações adicionando uma assinatura 
eletrônica a um documento, permitiu uma nova flexibili-
dade e eficiência de negócios, eliminando a necessidade 
de uma assinatura manuscrita. Essas assinaturas eletrô-
nicas permitem que as partes assinem em qualquer lugar, 
a qualquer hora, economizando tempo, proporcionando 
às empresas uma vantagem competitiva e melhorando a 
experiência do cliente.

Na verdade, muitos processos de negócios mudaram para 
sempre como resultado da pandemia, mas sem a segurança 
adequada, a transformação digital é vulnerável a ataques 
e possíveis falhas de serviço. As assinaturas digitais ofere-
cem mais comodidade do que as assinaturas tradicionais 
e, se feitas corretamente, podem ser ainda mais seguras 
para garantir a confiabilidade e validade jurídica na hora 

ASSINATURA DIGITAL: 
POR QUE É SEGURA 

E COMO USÁ-LA DO 
JEITO CERTO

SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE
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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:

RENAUD DOLUSCAR, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em Go-
naïves - Haiti, Gonaïves - Haiti no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(07/05/1995), residente e domiciliado Rua Guariuba, 259, casa 02, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renold Doluscar e de Yrene John. ERICA NAS-
CIMENTO BARBOSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.170 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
março de mil novecentos e noventa e cinco (08/03/1995), residente e domiciliada Rua 
Guariuba, 259, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Carlos Barbosa e de Sueli Nascimento.

JORGE GONZAGA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
Rio Largo, Estado de Alagoas, Rio Largo, AL no dia primeiro de abril de mil novecentos 
e sessenta e dois (01/04/1962), residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Mu-
nhoz Filho, 38, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga da 
Silva e de Maria do Carmo Melo da Silva. ROSIENE FERREIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de serviços de alimentação, nascida em Rio Largo, Estado de 
Alagoas (CN:LV.A/030.FLS.099-RIO LARGO/AL), Rio Largo, AL no dia vinte e nove de 
julho de mil novecentos e oitenta e seis (29/07/1986), residente e domiciliada Avenida 
Doutor Francisco Munhoz Filho, 38, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edivaldo Pereira da Silva e de Claudinete Matias Ferreira.

DIOGO TOSHIO KAMADA, estado civil solteiro, profissão programador de sistemas, 
nascido no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/220.FLS.008V-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (19/12/1984), residente e domiciliado Rua Ana Maria Sirani, 189, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Kaneo Kamada e de 
Shizuko Hashimoto Kamada. ADRIANA BARBOSA SILVA, estado civil solteira, profis-
são enfermeira coordenadora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.053-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e oitenta e 
quatro (03/03/1984), residente e domiciliada Rua Antônio Fontana, 551, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino José da Silva e 
de Creunice Barbosa Conceição da Silva.

CARLOS ALBERTO DA SILVA PRADO, estado civil solteiro, profissão advogado, nas-
cido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/227.FLS.079-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e sessenta e nove 
(21/10/1969), residente e domiciliado Avenida Antônio Ricardo da Silva, 327, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Basimar Moreira do 
Prado e de Maria Margarida da Silva Prado. ALDRI SILVA, estado civil solteira, profis-
são securitária, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/008.FLS.128-I-
PIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e setenta 
e seis (01/09/1976), residente e domiciliada Avenida Antônio Ricardo da Silva, 327, Jar-
dim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jerônimo Manoel 
da Silva e de Célia Maria da Silva.

GIDEONE MACHADO LOPES, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em 
Ibicaraí, Estado da Bahia, Ibicaraí, BA no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos 
e setenta e três (25/06/1973), residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, Travessa 
Liberdade, 09, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Messias Lopes e 
de Genivalda Machado Lopes. ARLENE SILVA DE MELO, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Iguaí, Estado da Bahia (CN:LV.A/054.FLS.423-IGUAÍ/BA), Iguaí, 
BA no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e cinco (05/03/1985), residente e 
domiciliada Rua Chubei Takagashi, Travessa Liberdade, 09, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Isídio Correia de Melo e de Mariene Rocha da Silva.

DANILO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de estoque, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/264.FLS.029V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
novembro de mil novecentos e noventa e seis (20/11/1996), residente e domiciliado Rua 
Jacatiba, 21, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Carlos dos Santos e de Edilene Josefa dos Santos. IZABELLE RIBEIRO RODRIGUES 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão auxiliar de farmácia, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/126.FLS.040V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de julho de mil novecentos e noventa e oito (16/07/1998), residente e domiciliada Rua 
Jacatiba, 21, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson do 
Nascimento e de Roberta Ribeiro Rodrigues do Nascimento.

VICTO RODRIGUES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão colchoeiro, nas-
cido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/795.fls.087-1º SUBDISTRITO GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e nove 
(10/12/1999), residente e domiciliado Rua Baianópolis, 89, casa 02, Jardim Ansalca, 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filho de Romildo Santos de Carvalho e de 
Eliane Rodrigues de Farias. DEYSE FELIX DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
costureira, nascida no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/074.FLS.095 MOO-
CA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (17/02/1995), residente e domiciliada Rua Chão de Giz, 23, quadra O, casa 05, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourenço 
Manoel da Silva e de Luzinei Felix Menezes Silva.

CAIQUE RODRIGO DE LIMA SANTOS, estado civil divorciado, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três 
de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (03/09/1994), residente e domicilia-
do Rua Zituo Karasawa, Travessa Particular, 11, casa 01, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Agilson Pereira dos Santos e de Gratiene Daise de Lima. JECILEINE 
TENÓRIO YABIKU, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - 
Capital, São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(11/11/1994), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, Travessa Particular, 11, casa 
01, Colônia, São Paulo, SP, filha de Marco Aurelio Tenorio e de Adriana Marinho dos 
Santos Tenório.

CLÁUDIO DA SILVA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido em 
Maetinga, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.199-DISTRITO DE MAETINGA/PRESI-
DENTE JÂNIO QUADROS/BA), Maetinga, BA no dia dezenove de abril de mil nove-
centos e setenta e cinco (19/04/1975), residente e domiciliado Rua Professor Hase-
gawa, 798, apartamento 34-O, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson 
Teixeira Vieira e de Francisca da Silva Santos. EDIENE SILVA MIRANDA, estado civil 
solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida em Sobradinho, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/034.FLS.025-1º OFÍCIO DE JUAZEIRO/BA), Sobradinho, BA no dia vinte e 
seis de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (26/06/1984), residente e domiciliada 
Rua Professor Hasegawa, 798, apartamento 34-O, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Miranda e de Eunice Maria da Silva Miranda.

THIAGO MAGAROTI, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.132 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (31/10/1982), residente 
e domiciliado Rua Roiz de Montoia, 91, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Rafael Magaroti e de Maria Lucia Magaroti. LUCIMARA CRISTINA DE OLI-
VEIRA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/317.FLS.275-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia 
quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (15/02/1985), residente e do-
miciliada Rua Roiz de Montoia, 91, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Helio de Oliveira e de Marlene Francisca de Oliveira.

THIAGO RIBEIRO GAMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar técnico em elétrica, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/378.FLS.208 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de julho de dois mil (05/07/2000), residente e domiciliado Rua São João das Duas 
Barras, 47, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Catarino Aparecido 
Gama e de Simone Moreira Ribeiro. REBECA LINS DOS SANTOS LOPES, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/050.
FLS.147-RIO LARGO/AL), Maceió, AL no dia cinco de março de dois mil e quatro 
(05/03/2004), residente e domiciliada Rua Ponta de Lucena, 417, casa 06, Jardim Mara-
bá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Denilson Lopes dos Santos e de Genedi Lins 
dos Santos Lopes.

WALLICE FRANCISCO GUILHERME DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão aju-
dante de serviços, nascido neste Distrito (CN:LV.A/197.FLS.165 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (30/01/1994), re-
sidente e domiciliado Rua Edward Félix de Moraes, 302, casa 02, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Francisco de Assis e de Silvana Guilherme da 
Silva. KAUANI CAMILLA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão nu-
tricionista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/255.FLS.112 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e seis (19/07/1996), re-
sidente e domiciliada Rua Edward Félix de Moraes, 302, casa 02, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Bega Siqueira e de Elisangela de Oliveira.

GIDERLEI CEDRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em 
Morro do Chapéu, Estado da Bahia (CN:LV.A/049.FLS.079-MORRO DO CHAPÉU/
BA), Morro do Chapéu, BA no dia cinco de abril de mil novecentos e sessenta e nove 
(05/04/1969), residente e domiciliado Rua Verbos do Amor, 26, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José de Souza e de Mi-
ralva Cedro de Souza. MARIA DE FATIMA BARBOZA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Bonito, Estado da Bahia (CN:LV.A/021.FLS.149 BONITO/
BA), Bonito, BA no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(27/11/1969), residente e domiciliada Rua Verbos do Amor, 26, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Ferreira de Souza e de Ieda 
Barboza de Souza.

HERIC DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/411.FLS.128 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
abril de dois mil e dois (28/04/2002), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, 
bloco 03, apartamento 113, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Roque 
Figueiredo e de Regina Maria da Conceição. DEISE CELESTINO DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/175.
FLS.182 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia nove de abril de dois mil e três 
(09/04/2003), residente e domiciliada Rua José Soares de Macedo, 09, Vila Conceição, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Uilson Alves da Silva e de Ednalva Celestino dos Santos.

LUCAS PACHECO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/113.FLS.256 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (10/01/1997), residente e domiciliado 
Avenida Padre Gregório Mafra, 71, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Valfrido Pacheco de Carvalho e de Diana Dantas Lima. MARYANNE BUENO DE AL-
MEIDA ALEXANDRE, estado civil solteira, profissão empresária, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/163.FLS.073 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de junho de mil novecentos e noventa e sete (07/06/1997), residente e domiciliada 
Avenida Padre Gregório Mafra, 71, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marcos Antonio Alexandre e de Roseane Bueno de Almeida Alexandre.

ADMIRO PEDRO SOTO, estado civil solteiro, profissão músico, nascido em Maputo - 
Moçambique, Maputo - Moçambique no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos 
e oitenta e oito (24/10/1988), residente e domiciliado Rua Juçaral, 678, casa C, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Rafael Soto e de Isabel 
Ernesto Chivambo. DÉBORA GARCIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão assis-
tente social, nascida neste Distrito (CN:LV.A/067.FLS.098-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e três (23/03/1983), residen-
te e domiciliada Rua Juçaral, 678, casa C, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jorge Luiz da Silva e de Laudimara Garcia da Silva.

EDENILSON VALERIANO BENEDITO, estado civil viúvo, profissão pedreiro, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e sessenta e um 
(12/07/1961), residente e domiciliado Rua Confissão, 640, casa 01, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Benedito e de Jacira Valeriana Benedito. 
NEIDE ANTUNES FIDÊNCIO, estado civil divorciada, profissão cozinheira, nascida em 
Mauá, neste Estado, Mauá, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e 
sessenta e três (29/09/1963), residente e domiciliada Rua Confissão, 640, casa 01, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo Fidêncio e de 
Gina Antunes de Paula.

MAURO MORILA HENRIQUES, estado civil divorciado, profissão funileiro, nascido em 
Cianorte, Estado do Paraná, Cianorte, PR no dia três de novembro de mil novecentos e 
sessenta e quatro (03/11/1964), residente e domiciliado Avenida Córrego do Jacu, 169, 
A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Henriques e de Maria Francisca Morila 
Henriques. JOELMA SIQUEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão manicure, 
nascida em Araguaina, Estado do Tocantins, Araguaina, TO no dia vinte e oito de abril de 
mil novecentos e setenta e seis (28/04/1976), residente e domiciliada Avenida Córrego 
do Jacu, 169, A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eurico Geraldo da Silva e de 
Terezinha Siqueira da Silva.

JOSÉ MAURICIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão assistente de farmácia, nas-
cido no Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.254-PERDIZES/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e sessenta e quatro (02/06/1964), 
residente e domiciliado Rua Taj Mahal, 328, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marlene de Souza. MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, 
estado civil solteira, profissão gerente, nascida em Vicência, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/009.FLS.135 VICÊNCIA/PE), Vicência, PE no dia vinte e sete de janeiro de mil 
novecentos e setenta e três (27/01/1973), residente e domiciliada Rua Taj Mahal, 328, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, São Paulo, SP, filha de Maria Antonia da Conceição.

LUCAS ALVES DE MELO, estado civil solteiro, profissão militar das forças armadas, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/356.FLS.172 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de outubro de mil novecentos e noventa e nove (12/10/1999), residente e do-
miciliado Rua Palmitinho, 26, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos 
Alves e de Fatima Beserra de Melo. ADA DE LIMA CORDEIRO DE SOUTO, estado 
civil solteira, profissão escriturária administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/353.
FLS.242-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e 
noventa e nove (15/08/1999), residente e domiciliada Rua dos Têxteis, 517, Chácara 
Santa Etelvina, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Jose Cordeiro de Souto e de 
Iracema Maria de Lima Oliveira.

DENIS MENDES DA SILVA RIOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enferma-
gem, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/120.FLS.037 ERMELINO MATARAZ-
ZO/SP), São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(03/03/1994), residente e domiciliado Rua Cana de Açúcar, 18, casa 01, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliseu da Silva Rios e de Fabiana Dorotheia 
Mendes Rios. ALEXSHOYEVENA CABRAL NOGUEIRA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de laboratório, nascida em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/066.
FLS.288-4ª ZONA DE SÃO LUÍS/MA), São Luís, MA no dia sete de outubro de mil nove-
centos e noventa e sete (07/10/1997), residente e domiciliada Rua Cana de Açúcar, 18, 
casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dário Moreira Nogueira e 
de Luciana Nascimento Cabral.

DENIS CAVALCANTE DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão psicólogo, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/073.FLS.206V-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa (08/12/1990), 
residente e domiciliado Rua Waldemar Mancini, 281, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Nadir Ferreira e de Rita Cavalcante da Silva. SAMIRA MARIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão psicóloga, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/147.FLS.112-
VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e oitenta 
e oito (12/03/1988), residente e domiciliada Rua Waldemar Mancini, 281, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Severino Jose da Silva e de Rosa Maria da Silva.

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Ibimirim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/022.FLS.205-IBIMIRIM/PE), Ibi-
mirim, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e três (06/10/1993), resi-
dente e domiciliado Rua Choei Kasai, 187, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Pedro da Silva e de Maria Irene dos Santos Silva. ANA PAULA BARBOSA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.
FLS.031V-SÃO MATEUS/SP), São Paulo, SP no dia seis de março de dois mil e três 
(06/03/2003), residente e domiciliada Rua Choei Kasai, 187, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Alexandre Barboza e de Hellen Cristina Barbosa.

JOSÉ CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão despachante aduaneiro, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/057.FLS.124 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de novembro de mil novecentos e oitenta e um (02/11/1981), residente e domiciliado 
Rua Jean Meyer, 133, Fazenda Aricanduva, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José 
Severino da Silva e de Hozana Ferreira dos Santos Silva. TALITA CARLA FERREIRA 
DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão técnica em enfermagem, nascida em 
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, RN no dia nove de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (09/01/1984), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 
304, apartamento 33-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Ferreira Neto e de Maria Ilza de Oliveira Ferreira.

LEANDRO AMARAL DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV.A/084.FLS.194V ITAQUAQUECETUBA/SP), 
Itaquaquecetuba, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e oito 
(28/12/1998), residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 30, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Silva de Araujo e de Sandra Apolinaria Ama-
ral. JULIANA PINTO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
José dos Campos, neste Estado (CN:LV.A/023.FLS.299 DISTRITO DE EUGÊNIO DE 
MELO-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP), São José dos Campos, SP no dia vinte e três 
de janeiro de dois mil (23/01/2000), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 
30, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Aparecido de Souza 
e de Simone Pinto Justino de Souza.

DYEGO BORGES GARCIA, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/139.FLS.194V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e um (20/02/1991), residente e domiciliado Rua Porto 
Amazonas, 594, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Garcia 
e de Rute Francisco Borges. JULIANA FERNANDES ALVES, estado civil divorciada, 
profissão arquiteta, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil 
novecentos e noventa e três (06/09/1993), residente e domiciliada Rua Porto Amazo-
nas, 594, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joselito Luiz Alves 
e de Maria de Jesus Fernandes Belarmino.

FELLIPE FERREIRA DE ARAUJO LIMA, estado civil solteiro, profissão operador de má-
quina, nascido neste Distrito (CN:LV.A/363.FLS.006 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (25/12/1999), residente 
e domiciliado Rua Padre Francisco Tanho, 101, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Fernando Luiz de Lima e de Erivania Ferreira de Araujo. ESTER SAMIRA 
RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Arapi-
raca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/013.FLS.542 3º DISTRITO DE ARAPIRACA/AL), Ara-
piraca, AL no dia trinta de março de dois mil e dois (30/03/2002), residente e domiciliada 
Rua Padre Francisco Tanho, 101, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Claudio Melo dos Santos e de Luciene Rodrigues dos Santos Melo.

HEITOR DOS SANTOS QUINTILIANO, estado civil solteiro, profissão designer, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/235.FLS.086 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de março de mil novecentos e noventa e cinco (19/03/1995), residente e domi-
ciliado Rua Professor Brito Machado, 405, bloco 04, apartamento 34, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de André Menezes Quintiliano e de Marlucia Almeida dos Santos. JULIA-
NA DOS SANTOS MACORATTI, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/049.FLS.178-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (17/08/1989), residente 
e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 405, bloco 04, apartamento 34, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Artur Mario Macoratti e de Luciana dos Santos Macoratti.

SERGIO PEREIRA CARDOSO, estado civil solteiro, profissão servente, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/132.FLS.115-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (09/12/1985), residente e domiciliado Rua 
José Bauman, 140, bloco F, casa 3, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Marina Luiza Pereira Cardoso. MARISA MARQUES DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profissão agente de anseio, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, SP 
no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e dois (23/07/1982), residente e 
domiciliada Rua José Bauman, 140, bloco F, casa 03, Jardim Redil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sebastião Marques de Souza e de Maria Francisca da Silva.

TIAGO ALVES SANTANA, estado civil solteiro, profissão contador, nascido neste Distri-
to (CN:LV.A/177.FLS.079V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de novembro 
de mil novecentos e noventa e dois (04/11/1992), residente e domiciliado Rua Nova Pe-
trópolis, 332, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Oliveira 
Santana e de Vera Lucia Alves de Melo Santana. RAÍSA CARVALHO POVALA, estado 
civil solteira, profissão contadora, nascida em Conchas, neste Estado (CN:LV.A/032.
FLS.057V-CONCHAS/SP), Conchas, SP no dia vinte e dois de novembro de mil no-
vecentos e noventa e quatro (22/11/1994), residente e domiciliada Rua Alfredo Inácio 
Trindade, 71, bloco 02, apartamento 84, Barro Branco, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Márcio Ricardo Povala e de Maria José Lara Carvalho Povala.

EDSON DE SENA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nasci-
do em Monte Santo, Estado da Bahia (CN:LV.A/027.FLS.246 MONTE SANTO/BA), Monte 
Santo, BA no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (24/12/1988), 
residente e domiciliado Rua 18 de Abril, 1217, fundos, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosineide de Sena Pereira. SIMONE APARECIDA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Américo Brasiliense, 
neste Estado (CN:LV.A/014.FLS.092-AMÉRICO BRASILIENSE/SP), Américo Brasiliense, 
SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (05/01/1976), residente e do-
miciliada Rua 18 de Abril, 1217, fundos, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Adão Pereira dos Santos e de Laurinda Aparecida Ferreira.

MICHEL BEZERRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa 
e dois (30/11/1992), residente e domiciliado Rua Deli, 148, Jardim Santo Antônio, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Bezerra de Oliveira e de Valdira da Mota. JUSSARA 
TAVARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão secretária, nascida em Águas Belas, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/081.FLS.299V ÁGUAS BELAS/PE), Águas Belas, PE no 
dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e um (06/09/1991), residente e domici-
liada Rua Estevão Dias Vergara, 619, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Moacir Tavares da Silva e de Maria de Lourdes Silva.

RAFAEL DA SILVA ANDRINO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/053.FLS.082-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (13/12/1982), residente e domici-
liado Rua Dias Coelho, 231, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel 
Andrino e de Rilva Limoeiro da Silva. MARIANE DE PAULO LUIZ, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/101.
FLS.092 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de agosto de mil novecentos e 
noventa (05/08/1990), residente e domiciliada Rua Dias Coelho, 231, Cidade Líder, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Armando Luiz e de Monica Aparecida de Paulo Luiz.

CLAUDINEI ANUNCIAÇÃO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/204.FLS.121-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos 
e noventa e quatro (07/05/1994), residente e domiciliado Rua Maria Baumann Mendonça, 
285, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josafá Anunciação e de Marli Aparecida 
Ferreira da Silva. ELAINE FERNANDES DE MOURA, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (22/12/1991), residente e domiciliada Rua Maria Baumann Mendonça, 285, 
casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odavia Fernandes de Moura.

IGOR BANIN BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão psicólogo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/088.FLS.168 CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e quatro (16/03/1994), residen-
te e domiciliado Rua Rio do Oeste, 156, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Bezerra da Silva e de Sonia Geni Banin Bezerra da Silva. CAROLINE BITTENCOURT 
MOREIRA SERRETIELLO, estado civil solteira, profissão desenhista, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/250.FLS.134-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de junho de mil novecentos e noventa e seis (01/06/1996), residente e domiciliada Rua 
Rio do Oeste, 156, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando José Serretiello e de 
Sandra Regina Moreira Serretiello.

VICTOR MATEUS GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ti, nascido 
no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/366.FLS.127-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de dois mil (07/02/2000), residente e domiciliado 
Rua Serra do Panati, 191, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Emerson Gonçalves e 
de Elza Mateus. KELLY CARVALHO JORGE, estado civil solteira, profissão adminis-
tradora, nascida no Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/ 195.
FLS.012-VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e noventa e nove (08/01/1999), residente e domiciliada Rua Serra do Pana-
ti, 191, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alan Soares Jorge e de Cleide Aparecida 
de Carvalho Jorge.

GILLIARD TULIO SCHWARTZ DE QUEIROZ, estado civil solteiro, profissão torneiro 
mecânico, nascido em Pirajuí, neste Estado (CN:LV.A/075.FLS.117-PIRAJUÍ/SP), Pira-
juí, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (25/11/1987), 
residente e domiciliado Rua Oswaldo Leal, 1209, Espinheiros, Itajaí, Estado de Santa 
Catarina, Itajaí, SC, filho de Walter Tulio de Queiroz e de Miriam Schwartz de Queiroz. 
TATIANE SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profissão advogada, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (24/12/1986), residente e domiciliada Rua Baixada Santista, 
311, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josue Salustiano da Silva e de Edir dos 
Santos Durães.

JORGE RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de higiene, 
nascido em Coribe, Estado da Bahia (CN:LV.A/002.FLS.249 CORIBE/BA), Coribe, BA 
no dia dez de abril de mil novecentos e setenta e oito (10/04/1978), residente e domi-
ciliado Rua Amor de Índio, 102, bloco 05, apartamento 32, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Antonio de Souza e de Maria 
Rodrigues de Souza. MARIA BOMFIM DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxi-
liar de higiene, nascida em Icó, Estado do Ceará (CN:LV.A/015.FLS.173-DISTRITO DE 
LIMA CAMPOS-ICÓ/CE), Icó, CE no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta 
(02/09/1970), residente e domiciliada Rua Amor de Índio, 102, bloco 05, apartamento 
32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimun-
do Júlio da Silva e de Joana Pereira da Silva.

JORGE ALLAN LAURINDO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão engenhei-
ro mecânico, nascido em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Niterói, RJ no dia dezoito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (18/02/1989), residente e domiciliado Rua 
Vinte e Um de Abril, 29, Santa Rosa, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Niterói, RJ, filho 
de Jorge Nelson dos Santos Oliveira e de Rosangela Laurindo de Oliveira. JANAINA 
APARECIDA DA CUNHA SOUZA, estado civil solteira, profissão funcionária pública, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/146.FLS.127-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e sete (03/04/1987), residente e 
domiciliada Rua Piava, 251, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz 
Candido Xavier de Souza e de Dejanira Alves Cunha Souza.

MATHEUS WILLIAM DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão frentista, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/402.FLS.129V 1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e oito (27/02/1998), residente e domiciliado Rua Cintra, 990, casa 01, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel de Olivei-
ra e de Silvana Coelho dos Santos. TUANE CAROLINE NEVES DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/432.FLS.191-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
junho de mil novecentos e noventa e seis (20/06/1996), residente e domiciliada Rua 
Marcelino Fernandez, 335, Vila Monte Belo, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaque-
cetuba, SP, filha de Cristiano Neves do Nascimento e de Patricia Maria do Nascimento.

EVERSON FELIPE BERNARDONI, estado civil solteiro, profissão contador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/402.FLS.069-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa (18/08/1990), residente e do-
miciliado Rua Ursulina D'Angelo, 552, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Everson 
Luis Bernardoni e de Roberta Edilene Francisco Bernardoni. JENNIFER CHRISTINE 
MEIRELES FABRICIO, estado civil solteira, profissão bancária, nascida no Subdistrito 
Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/187.FLS.211-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (12/08/1995), residente e domiciliada 
Rua Ursulina D'Angelo, 552, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joanir Fabricio e de 
Debora Cristiane Meireles.

ALAN SILVA DE MORAES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.022 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta e oito (02/07/1988), residente e domici-
liado Rua Sílvio Barbini, 292, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson de Moraes e de Ediana Oliveira da Silva. 
CAROLINA NASCIMENTO DE LIMA, estado civil solteira, profissão analista de qua-
lidade, nascida neste Distrito (CN:LV.A/094.FLS.225 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (01/02/1987), residente 
e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 292, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Euclides de Lima e de Aparecida 
Ferreira Nascimento de Lima.

GUILHERME MONTEIRO GASPARI, estado civil solteiro, profissão editor de vídeo, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/128.FLS.189-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(03/04/1992), residente e domiciliado Rua Marcondes Homem de Melo, 778, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Claudio Gas-
pari e de Leda Cristina Monteiro dos Anjos Gaspari. ANNA CARLA GARABETTI MI-
ROM, estado civil solteira, profissão professora, nascida no Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.147V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de julho de mil novecentos e noventa e dois (11/07/1992), residente e domiciliada Rua 
Marcondes Homem de Melo, 778, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Carlos Mirom e de Viviane Garabetti Mirom.

HÉLIO DE LIMA JACUNDINO, estado civil solteiro, profissão analista de planejamento, 
nascido em Diadema, neste Estado, Diadema, SP no dia vinte e um de outubro de mil 
novecentos e oitenta e três (21/10/1983), residente e domiciliado Rua Arraia, 155, Jar-
dim Ellen, Diadema, neste Estado, Diadema, SP, filho de Eloisio Francisco Jacundino e 
de Maria Valmira de Lima Jacundino. JULIANA ALMEIDA LIMA, estado civil divorciada, 
profissão assistente de expedição, nascida em Januária, Estado de Minas Gerais, Ja-
nuária, MG no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (13/01/1984), re-
sidente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 655, casa 03, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Bento Pereira de Lima e de Maria de Lourdes Almeida 
Lima. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Diadema, 
neste Estado.

DANILLO MOREIRA VILAÇA, estado civil solteiro, profissão treinador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/490.FLS.066-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e oito (25/06/1998), residente e 
domiciliado Rua Arroio Arapongas, 95, bloco A, apartamento 32, Conjunto Habitacional 
Santa Etelvina III, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Alexandre Contagem Vilaça e 
de Rejane Moreira Vilaça. ADNA DA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão autônoma, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.070 
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e no-
venta e nove (24/06/1999), residente e domiciliada Rua Estrelas da Terra, 58, fundos, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anselmo Machado dos Santos e 
de Antonia da Silva.

PROSPERO CASONGA MATEUS, estado civil solteiro, profissão pastor, nascido em 
Moxico - Angola, Moxico - Angola no dia oito de setembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (08/09/1975), residente e domiciliado Rua Caxiú, 16, B, casa 01, Cidade An-
tônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joao Kesongo e de 
Maria Sakina. CARINA PADI, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Luanda - Angola, Luanda - Angola no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa 
(05/06/1990), residente e domiciliada Rua Caxiú, 16, B, casa 01, Cidade Antônio Es-
tevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Padi e de Teresa 
Kikomba.

RAPHAEL PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de projetos 
e desenvolvimento, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/080.
FLS.204-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil no-
vecentos e oitenta e sete (29/07/1987), residente e domiciliado Rua Antônio Xavier de 
Matos, 02, Engenheiro Goulart, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de João Carlos de 
Oliveira e de Maria Aparecida Pereira de Oliveira. CAROLINE NOGUEIRA DE CARVA-
LHO, estado civil solteira, profissão planejadora de processo pleno, nascida no Subdis-
trito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.013-VILA MARIANA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e dois (16/04/1992), residente 
e domiciliada Rua Giovanni Legrenzi, 382, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Souza de Carvalho e de Eliana Nogueira Ramos 
Carvalho.

OACY SILVA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/008.FLS.252-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro 
de mil novecentos e setenta e seis (23/10/1976), residente e domiciliado Rua Sestílio 
Melani, 692, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Anatolio Inacio de Lima e de Maria Silva de Lima. ALDIR BARBOSA DE OLIVEI-
RA DA SILVA, estado civil viúva, profissão enfermeira, nascida em Almenara, Estado 
de Minas Gerais, Almenara, MG no dia nove de julho de mil novecentos e setenta e 
dois (09/07/1972), residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 134, apartamento 34-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adélio Dias 
de Oliveira e de Maria Rita Alves Barbosa.

CLEYQUESON DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Ubatuba, neste Estado (CN:LV.A/055.FLS.197 UBATUBA/SP), Ubatuba, 
SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (27/07/1984), 
residente e domiciliado Rua Folhas Caidas, 53, apartamento 42-C, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josival dos Santos 
e de Janisse de Fatima da Silva dos Santos. KAREN MITIKO ISHIKAWA, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar administrativo, nascida em Suzano, neste Esta-
do, Suzano, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um 
(28/02/1981), residente e domiciliada Rua Folhas Caidas, 53, apartamento 42-C, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Akio 
Ishikawa e de Lourdes Ishikawa.

DOUGLAS GARCIA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrati-
vo, nascido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/166.FLS.259-BELA VISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta e oito (02/05/1988), 
residente e domiciliado Rua João Dias Mendes, 185, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tadeu Rodrigues e de Cristina Garcia Fontainha 
Rodrigues. NATHALIA TAYNARA PEREIRA, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/222.FLS.240V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e cinco (29/03/1995), residente e do-
miciliada Rua João Dias Mendes, 185, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jocelino Pereira e de Iolanda Maria Vieira Maioral.
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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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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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: EVANDER MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
subgerente, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/05/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Dalton Luiz dos Santos e de Silvana Gonçalves 
de Miranda Santos. A pretendente: LETÍCIA MATOS DE ALMEIDA, estado civil solteira, 
profissão recepcionista, nascida em Suzano, SP, no dia (22/11/1992), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson de Almeida e de Mari Matos da Rocha.

O pretendente: JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
repositor, nascido em Milagres, CE, no dia (13/08/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco José do Nascimento e de Filomena Júlia do 
Espirito Santo. A pretendente: ANGELA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são conferente, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria Silva e de Ivone Maria da Rocha Silva.

O pretendente: GUILHERME DE LIMA FONSECA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Fonseca Pinto e de Simone de Lima Regalado. A 
pretendente: KATHLEEN MARIS CANHETE DIAS, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/2002), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Canhete Dias Neto e de Silvana Patricia Maris Dias.

O pretendente: JOSÉ VICENTE DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Ribeirão, PE, no dia (05/09/1955), residente e domiciliado no Jardim Santo 
Elias, São Paulo, SP, filho de Nair Ernestina da Conceição. A pretendente: AMARA 
ALICE DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ribeirão, PE, no 
dia (01/07/1958), residente e domiciliada no Jardim Santo Elias, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Ludugerio da Silva e de Alice Maria da Conceição.

O pretendente: JAYME DAMIÃO BATISTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Batista de Souza e de Nadir Rodrigues Rocha Souza. 
A pretendente: ROSIMERE TIZI GALVÃO, estado civil divorciada, profissão corretora de 
seguros, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/07/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jovem Soares Galvão e de Lucia Tizi Galvão.

O pretendente: MAURICIO ALVES SANTANA, estado civil divorciado, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1966), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Juvenal Alves Santana e de Ivone Gonçalves Santana. A pretendente: 
SANDRA REGINA DE SOUZA ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão diarista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/09/1973), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio de Moraes Almeida e de Ivone Teixeira de Souza Almeida.

O pretendente: LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOBRINHO, estado civil solteiro, profissão 
barbeiro, nascido em Tatuí, SP, no dia (24/07/2002), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Antônio dos Santos e de Andresa Aparecida Rodrigues. A 
pretendente: ADRIANE DA SILVA SACRAMENTO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Salvador, BA, no dia (22/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Vilobaldo Morais Sacramento e de Aline Abade da Silva.

O pretendente: DIOGO CARLOS NASCIMENTO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
arquiteto, nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Carlos de Lima e de Vera Lúcia Nascimento de 
Lima. A pretendente: CAROLINE TAVOLARO DA LUZ, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei da Luz e de Raffaela Domenica Tavolaro.

O pretendente: ERICK HENRIQUE FRAGA FONTES, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido em Poá, SP, no dia (04/11/1992), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de José Erivam Fontes e de Claudia Regina de Castro Fraga. 
A pretendente: LUANA SANTANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica 
em gestão, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/12/1992), residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de Edson Santana dos Santos e de Maria Santana dos Santos.

O pretendente: PAULO SÉRGIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Umuarama, PR, no dia (16/04/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Joaquim da Silva e de Odete Olivia da Conceição. A pre-
tendente: ALCIONE SANTOS BERNARDINO, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Caruaru, PE, no dia (15/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Bernardino Sobrinho e de Maria do Carmo Santos Bernardino.

O pretendente: ALEF LAWFORD DA SILVA, estado civil solteiro, profissão conferente 
de logística, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/01/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio da Silva e de Soraia Lawford. A 
pretendente: ANA PAULA ALVES, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Cilene Pereira Alves.

O pretendente: DIONE RONDINEULI PESCE PREVIATTI, estado civil divorciado, 
profissão instalador de som, nascido em Colorado, PR, no dia (06/10/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelino Previatti e de Lourdes Bizola 
Pesce Previatti. A pretendente: LUDMILA GOMES DA COSTA FARIA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/03/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio de Faria e de Joseni Gomes da Costa Faria.

O pretendente: BRENO HENRIQUE FERNANDES BEZERRA, estado civil solteiro, 
profissão atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1999), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Luiz Bezerra e de Elaine Fernandes da 
Silva. A pretendente: ANA BEATRIZ PATRICIO VIRGENS, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/06/2002), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Fidelis Sousa Virgens e de 
Maria Clara Patrício Sousa Virgens.

O pretendente: KAIQUE DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/11/2002), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de André Medeiros Pereira e de Daiane dos 
Santos Fagundes. A pretendente: REGIANE DA CONCEIÇÃO WILSON, estado civil di-
vorciada, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1994), residente 
e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Santa da Conceição Wilson.

O pretendente: ADILSON DE JESUS NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão 
analista de suporte técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/01/1980), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Esmeraldo Amancio do Nascimento 
e de Heloiza Maria de Jesus Nascimento. A pretendente: NANCI APARECIDA GON-
ÇALVES, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (28/11/1981), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Rute 
Aparecida Gonçalves.

O pretendente: FILIPE SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão analista de 
logística, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ednilson Branquinho de Carvalho e de Raquel Bezerra 
Silva de Carvalho. A pretendente: TALITA GRUBERT DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/08/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jesiel de Souza e de Kelly Cristina Grubert de Souza.

O pretendente: ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão montador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1990), residente e domiciliado na Vila Nova Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Amancio dos Santos e de Cicera Maria da Silva Amancio dos 
Santos. A pretendente: SABRINA FRANÇA MAGALHÃES, estado civil solteira, profissão den-
tista, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia (07/02/1991), residente e domiciliada na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Jorge dos Santos Magalhães e de Clarice França Magalhães.

O pretendente: VALTER CÍCERO TEOFILO, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Florestópolis, PR, no dia (26/05/1960), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Magalhães Cavalcante Teofilo e de Iraci Teresa de Jesus. 
A pretendente: ALINE CRISTINA SENEMO, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Clovis de Jesus Senemo e de Edite Senemo.

O pretendente: LEANDRO CORDEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão mon-
tador de móveis, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/01/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Otavio Rodrigues de Souza e de Rosangela Cordeiro 
Galvão. A pretendente: LAWANY YASMIN VITOR DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/09/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Henrique dos Santos e de Monica do Carmo Vitor.

O pretendente: MARCIO GOMES SATURNO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (26/06/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Sebastião Saturno e de Maria Aparecida Gomes. 
A pretendente: ADRIANA VIANA DA COSTA, estado civil solteira, profissão frentista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/03/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Lúcio da Costa e de Maria das Graças Viana da Costa.

O pretendente: ANDREI FERNANDO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão au-
xiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Abel da Conceição e de Estela Iarossi da Conceição. 
A pretendente: GABRIELA ARANTES DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de saúde bucal, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/03/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Angelo Vieira Araujo e de Franciele de Lima Arantes.

O pretendente: ANDRÉ GOMES MONTEIRO, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1974), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Higino Gomes Monteiro e de Maria Lucia Viana Monteiro. A pretendente: SINCLÊSIA 
MADALENA PINTO MANUEL, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida em 
Luanda, Cazenga - República de Angola, no dia (15/11/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Pascoal Adão Ribeiro Manuel e de Suzana Domingos Pinto.

O pretendente: RAFAEL COSTA GOMES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jair Gomes da Silva e de Maria Magda da Costa. A pretendente: LÍVIA 
MARIA BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão produtora, nascida em 
Oeiras, PI, no dia (20/10/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Saturnino Gomes dos Santos e de Dedisce Barbosa de Barros Santos.

O pretendente: VINICIUS MATHEUS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de rede, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/05/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Gonçalves da Silva e de Eliane Maria da Silva. 
A pretendente: KAWANY HOSANA ASSIS DE LIMA CANDIDO, estado civil solteira, pro-
fissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/01/2004), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Isaac de Souza Candido e de Janaina Assis de Lima.

O pretendente: CARLOS FERNANDO DOS SANTOS FREITAS, estado civil solteiro, 
profissão monitor escolar, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (15/10/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Coutinho de Freitas e de Raquel 
Ferreira dos Santos. A pretendente: NOEMI LEÃO ARAUJO, estado civil solteira, profis-
são autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/07/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Araujo e de Izildinha Leão Araujo.

O pretendente: RENATO LEAL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão enfermeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/08/1974), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Aldomario Leal da Silva e de Edinalva Leal da Silva. A pretendente: 
VALERIA MARTINS EZIDIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/05/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Ezidio dos Santos e de Maria Martins Ezidio dos Santos.

O pretendente: CESAR CAVALCANTI DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão agente 
de organização, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Vilaronga de Almeida e de Nalbi Cavalcanti de Almeida. 
A pretendente: ROSIANE DE SOUZA LOPES, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Domingos de Souza Lopes e de Durvalina Grigorio Lopes Souza.

O pretendente: THIAGO APARECIDO PACHECO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/01/1997), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Odair de Oliveira e de Gisele Xis Pacheco de 
Oliveira. A pretendente: KEILA SABRINA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida em Barueri, SP, no dia (18/07/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson de Jesus Santos e de Claudia Janea da Silva.

O pretendente: JAIRO GOMES RAMOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (19/04/2000), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Hilton Sotero Ramos e de Joelma Gomes Ramos. A pretendente: 
SABRYNA DE OLIVEIRA FERREIRA, estado civil solteira, profissão analista administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Arnaldo Laurentino Ferreira e de Maria Josinete de Oliveira Ferreira.

O pretendente: LEANDRO CARVALHO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão promotor 
de vendas, nascido em Suzano, SP, no dia (25/11/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Eronildo José da Silva e de Valderez Aparecida Carvalho da Silva. 
A pretendente: FABIULA ALVES CARVALHO, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em Camocim, CE, no dia (25/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Flavio Aguiar de Carvalho e de Antonia Alves Mendonça Aguiar de Carvalho.

O pretendente: KENEDY CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Denis Carvalho dos Santos e de Lea Souza Baleeiro dos San-
tos. A pretendente: GABRIELLE COSTA PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
desenvolvimento infantil, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nadir Donizete Pereira e de Cidineia da Costa.

O pretendente: JOSÉ DE ARIMATÉIA DA COSTA, estado civil divorciado, profissão técni-
co de eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/12/1955), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Candido da Costa e de Maria de Lourdes da 
Costa. A pretendente: SUZANA ELIAS PEREIRA, estado civil viúva, profissão cozinheira, 
nascida em Gália, SP, no dia (18/01/1958), residente e domiciliada em Gália, SP, filha de 
Izaltimo Elias Sima e de Malvina Gonçalves.

O pretendente: DOUGLAS ALEXANDRE TIAGO, estado civil solteiro, profissão fundição, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Alexandra de Fatima Tiago. A pretendente: REGINA SILMARA 
PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em Santo André, 
SP, no dia (01/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Carlos Pereira da Silva e de Maria de Fatima da Silva.

A pretendente: NATÁLIA LUCAS DO CARMO PEREIRA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1995), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sidnei do Carmo Pereira e de Marta Maria 
Lucas da Silva. A pretendente: RAYANE GONÇALVES VICENTE, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/02/1994), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edinei Aparecido Vicente e de Erli Gonçalves.

O pretendente: WALLACE SANTOS LUCENA, estado civil solteiro, profissão auxiliar ope-
racional, nascido em Maceió, AL, no dia (10/09/1996), residente e domiciliado em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, filho de Evangelista Lucena do Nascimento e de Maria Iranilda dos 
Santos Lucena. A pretendente: THAIS MENDONÇA LEAL, estado civil solteira, profissão 
atendente de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Djair Ferreira Leal e de Ana Cristina Melo Mendonça.

O pretendente: RONALDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1996), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo dos Santos Silva e de Ione Firmino 
de Barros. A pretendente: ANDRIA DA CUNHA E SILVA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1997), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Agnaldo da Cunha e Silva e de Terezinha Rodrigues e Silva.

O pretendente: LUAN SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão analista de fatura, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1990), residente e domiciliado na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filho de Juraci Gonçalves de Souza e de Maria de Lourdes Silva. A pretendente: 
ALINE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (18/06/1993), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, 
filha de Valdomiro Lacerda dos Santos e de Maria Zelia de Souza Rodrigues.

O pretendente: DANIEL RIBEIRO SALES, estado civil solteiro, profissão supervisor de 
vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Santana Sales e de Severina Ribeiro Sales. A 
pretendente: BRUNA APARECIDA GOIS RIOS, estado civil solteira, profissão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Justino Oliveira Rios e de Ana Lucia de Gois Pereira Rios.

O pretendente: DAVID GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Andrades dos Santos e de Dilza Maria Gomes dos Santos. 
A pretendente: ALEXSANDRA CARDOZO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Evangelista da Silva e de Rosilene Lima Cardozo.

O pretendente: MATHEUS SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão armador, 
nascido em Ubaitaba, BA, no dia (31/03/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ronildo Roque Santos e de Adria Silva Santos. A pretendente: 
LETICIA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/05/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexsandro Pereira dos Santos e de Adriana Lima de Sousa.

O pretendente: LUIZ FELIPE SANTOS MONARI, estado civil solteiro, profissão leiturista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lasaro Aparecido Monari e de Maria dos Anjos Luiza dos Santos. 
A pretendente: HELLEN APARECIDA PEREIRA BRAZ, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/01/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pedro Braz e de Herminia da Silva Pereira Braz. 

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ADRIANO CESAR DE MELLO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão gerente comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(28/04/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Adelino de Mello Filho e de Izildinha Cezar Bueno de Mello. A pretendente: ANDREZA 
AFONSO VAZ RUIZ FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/05/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nivaldo Ruiz Fernandes e de 
Anita Afonso Vaz Ruiz Fernandes.

O pretendente: LUCAS SILVEIRA DE SOUZA BRITO, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/02/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Mauricio de Souza Brito e de Shirlei Silveira Bueno de Souza Brito. A pretenden-
te: FERNANDA IAIA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão publicitário, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/10/1994), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Carlos Alves e de 
Roseclair Gonzales Iaia Alves.

O pretendente: IGOR HENRIQUE MARTIN LOPEZ, de nacionalidade brasileira, profissão 
gerente de relacionamento com cliente, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (13/02/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Higino Negro Martin Lopez e de Lucia Alves Roseira Lopez. A pretendente: YARA DE 
LAVOR SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão analista de suprimentos, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/04/1997), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Francisco Dias Soares e de Maria Conceição de 
Lavor Soares.

O pretendente: ABILIO SIMÕES COSTA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão 
entregador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/10/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Abilio Simões Costa e de Miranilde 
Machado Costa. A pretendente: SUELEN SOARES SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/03/2002), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Valdivio Gil dos 
Santos e de Eliana Soares de Amurim.

O pretendente: FELIPE LUCCHETTI ANGELO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão gerente comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(29/09/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Wagner Angelo e de Marilene Lucchetti Angelo. A pretendente: CAMILA LAMAS NU-
NES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão fonoaudióloga, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/01/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Anselmo Nunes de Araujo e de Cristina 
Lamas Nunes de Araujo.

O pretendente: LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar de imposto junior, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (06/09/1993), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de 
Sidnei Rodrigues e de Marcia da Conceição Rodrigues. A pretendente: FRANCIELLE 
ORTIZ FONTES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativa, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/12/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Ortiz Fontes e de Eulalia Custodio 
Ortiz Fontes.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/06/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Batista Rosa Neto e de 
Carmen Adriana dos Santos Rosa. A pretendente: NATHALIA RIBEIRO DE BRITO, de 
nacionalidade brasileira, profissão fonoaudióloga, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (25/04/1996), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Jose Roberto de Brito e de Egle Dellavolpi Ribeiro de Brito.

O pretendente: EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profis-
são analista de redes e de comunicação de dados, estado civil solteiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (11/10/1988), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo 
- SP, filho de Eduardo Ribeiro e de Maria Luiza dos Santos Ribeiro. A pretendente: 
SAMARA DOS SANTOS MOTTA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/09/1989), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mauro dos Santos Motta e de 
Sonia Regina dos Santos Motta.

O pretendente: HERBERT DOMINGUES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/09/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo Domingues 
de Jesus e de Clenilda Dias Oliveira de Jesus. A pretendente: JULIANA SCHEFFER 
NATAL, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (19/03/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Waldomiro Natal Junior e de Nuncy Scheffer Natal.

O pretendente: LUCAS DEL BIANCO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, 
profissão administrador de empresas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (08/05/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Renato Fernandes e de Maria Paula Del Bianco. A pretendente: GABRIELLE PASSA-
RINI MENDES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão bióloga, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/07/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Reinaldo Mendes de Carvalho e de Luciane 
Passarini Mendes de Carvalho.

O pretendente: LUIZ CARLOS SANCHES, de nacionalidade brasileira, profissão autôno-
mo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/12/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Sanches e de Maria Aparecida 
Godinho Sanches. A pretendente: DARIANE LIMA SANCHEZ, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(03/09/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdemir 
Sanchez e de Terezinha Vicente de Lima.

O pretendente: EDSON MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de ma-
nutenção pleno, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/06/1964), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mario Martins e de Ana 
Maria de Souza Martins. A pretendente: CLAUDIA GUILHEM MONTIEL, de nacionalidade 
brasileira, profissão técnica em enfermagem, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (02/10/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Oswaldo Guilhem Montiel e de Luzinete de Sousa Montiel.

O convivente: ALVARO AKIYOSHI AKUTSU, de nacionalidade brasileira, profissão 
gerente de risco de crédito, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(10/06/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Katsuhiko 
Akutsu e de Maria Bertina Ichikava Akutsu. A convivente: MÍRIAM FUMI BANDO, de 
nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (13/06/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Yozaburo Bando e de Clara Bando.

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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. 

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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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos Inclusão: é possível 
mudar o próprio futuro 

sentado no sofá

Um dos maiores 
desafios deste 
século é promover a 
inclusão social

De acordo com a 
pesquisa do IBGE, 
na média, os 10% 

mais ricos perderam 3% da 
renda com a pandemia. E 
os 40% mais pobres viram 
a renda familiar, que vem 
do trabalho, descontando 
o auxílio do governo, cair 
mais de 30%. Só com a in-
clusão conseguiremos uma 
sociedade desenvolvida, 
com a dignidade de cada 
um dos brasileiros garan-
tida. E a desigualdade não 
é apenas social no Brasil, 
mas também de gênero e 
geográfica, entre outras.

Há um longo caminho a 
percorrer para que todos 
possam ter acesso a opor-
tunidades que proporcio-
nem desenvolvimento pes-
soal, intelectual, cultural 
e profissional. Empresas 
e entidades de todo o 
mundo dedicam muitas 
horas e expertise em busca 
de soluções efetivas para 
cumprir com as metas de 
desenvolvimento susten-
tável – SDG, propostas 
pela ONU, para melhorar a 
qualidade de vida de todos 
no mundo.

A pandemia agravou 
ainda mais um quadro 
bastante difícil - atingiu 
o bolso de muita gente, 
não importa a atividade 
ou localidade. Empresas 
de vários portes e segmen-
tos tiveram que fechar as 
portas. O efeito disso é o 
desemprego e um consu-
mo menor, o que provoca 
mais prejuízo. Um círculo 
vicioso, difícil de reverter. 
Historicamente ouvimos 
dizer  que os desafios 
proporcionam grandes 
saltos. Uma mudança de 
vida, que apenas pessoas 
empreendedoras, visio-
nárias e corajosas conse-
guem realizar. Com muitos 
desempregados e com 
redução de salário, uma 
das saídas dessa crise foi 
se qualificar para mudar a 
própria história.

Vamos aos números. 
Os dados consolidados 
de março último, do In-
dicador de Nascimento 
de Empresas do Serasa 
Experian mostram que o 
total de novos negócios 
teve alta de 17,3% com 
relação a igual período de 
2020. O setor de serviços 
se destaca, com mais de 
240 mil novas empresas, 
seguido da abertura de 
comércios, com quase 82 
mil empresas. O formato 
microempreendedor in-
dividual (MEI) também 
ganhou destaque como 
forma de regularização 
profissional, com mais de 
282 mil novas empresas, 
crescimento de 80,3% no 
período.

Neste grupo dos empre-
endedores que formali-
zaram a abertura de uma 
nova empresa, certamen-
te existem profissionais 
que estavam ligados a 
empresas que perderam 
a razão de existir. Fi-
caram desempregados, 

querendo e necessitando 
encontrar uma nova fonte 
de renda. Alguns setores 
da economia vêm se for-
talecendo e crescendo, 
como as techs (fintechs, 
healthtechs, edtechs, 
proptechse outras) que 
são grandes contratantes 
do mercado. Oferecem 
salários bem atraentes 
para os mais qualificados. 

Essas empresas enfren-
tam também grande es-
cassez de profissionais 
qualificados, hoje muito 
assediados pelas contra-
tantes. As pessoas têm que 
ficar em casa e ao mesmo 
tempo buscar melhor qua-
lificação para conseguir 
manter seus negócios e 
ter renda crescente. E 
esse pode ser o melhor 
ambiente para que novos 
horizontes possam ser 
descobertos. Para isso é 
preciso investir em capa-
citação. Quem está empre-
gado pode se preparar e 
conseguir uma promoção 
e salários melhores. 

Para os que optam pelo 
vôo solo, é imprescindível 
investir em cursos pro-
fissionalizantes – mais 
rápidos, que dão a prática 
e têm custos que ainda 
cabem no orçamento. Sim, 
ao contrário do que muita 
gente imagina, é possível 
transformar a própria vida 
sem colocar o pé na rua. 
É possível fazer cursos 
profissionalizantes online, 
contato com empresas e 
possíveis empregadores, 
conversar com eles numa 
entrevista e ser contratado 
com salários atrativos.

Apesar dos desafios para 
democratizar a educa-
ção online, como acesso 
de banda larga a preços 
acessíveis e equipamen-
tos adequados, o canal de 
educação online tornou-se 
essencial para alunos do 
ensino básico, aprendiza-
gem profissional e requa-
lificação para um emprego 
na era digital.

Na previsão do Fó-
rum Econômico Mundial 
(WEF), metade da força 
de trabalho atual terá de 
aprender habilidades di-
gitais nos próximos cinco 
anos para preservar os 
seus respectivos trabalhos. 
Isto representa quase 40 
milhões de pessoas, só no 
Brasil.

Muita gente quer mu-
dar de vida e, apesar de 
ter acesso, por meio da 
tecnologia, até mesmo no 
conforto do sofá, não torna 
real a possível transforma-
ção. Os cursos profissio-
nalizantes online ajudam 
quem procura qualificação 
profissional, profissionais 
que precisam atualizar as 
suas competências digitais 
ou pessoas que querem 
mudar a sua trajetória para 
trabalhar na economia 
digital.

Trata-se de um caminho 
para melhorar a autorrea-
lização e a ascensão social 
para muitos neste país. As 
oportunidades existem 
para quem consegue – e 
quer – aproveitá-las.

 
(*) - É presidente do Conselho da 

EdTech EBAC online e presidente da 
Alpha Capital Acquisition Company

Rafael Steinhauser (*)

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

sua agência de confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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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: ALEX PEREIRA DE FREITAS, profissão: coordenador de contratos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 12/08/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reinaldo Pereira de Freitas e de No-
emia Dias de Souza. A pretendente: SYLVIA VIEIRA BELLINI DE FREITAS, profissão: 
policial militar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/11/1967, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sylvio Pereira Bellini e 
de Odila Vieira Bellini.

O pretendente: ANDERSON ALVES DE CAMPOS, profissão: op. de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1998, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jurandir Alves de Campos e de Maria 
Eduvirgem Neta de Campos. A pretendente: BRENDA SALOMÃO COSTA, profissão: 
analista de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/05/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose da Costa e de 
Sandra Paula Rodrigues Salomão da Costa.

O pretendente: ALDEMIR MARTINS DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Iguaraci, PE, data-nascimento: 04/10/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Aristides Manoel da Silva e de Solange Martins da Silva. A 
pretendente: MARIA ERENEIDE DE MEDEIROS SANTANA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo Antônio, RN, data-nascimento: 29/11/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Joaquim de Santana e de Maria de Fáti-
ma de Medeiros Santana.

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: 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: 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 domiciliado em São Paulo, SP, filha de Francisco Alves Moreira e de Andrelina 
Maria Bezerra Moreira.

O pretendente: JACKSON JÚNIO COSTA SILVA, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 30/07/1997, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Idalmo da Silva e de Jussara Costa Alves Silva. 
A pretendente: LAYANE ROBERTA FRANCELINA XAVIER, profissão: promotora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 25/02/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Renata Francelina Xavier.

O pretendente: EDUARDO NISHIDA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 04/04/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Henrique Nishida Junior e de Daés Ribas Leite Nishida. 
A pretendente: PRISCILA HONORATO ROSENO DA SILVA, profissão: bancária, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Evandro Roseno da Silva e de Claudia Regina 
Honorato Roseno da Silva.

O pretendente: LUIS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, profissão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Lucia Elena de Oliveira. A pretendente: MARCELA 
COSTA DE LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 07/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Julio de Lima Filho e de Rosa Virginia Costa de Lima.

O pretendente: TIAGO DAMASCENO ROSA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1998, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Silvestre Alves Santana Rosa e de Osmarina Antonio 
Damasceno. A pretendente: MAYARA FELIX DE SOUSA SILVA, profissão: bombeiro 
civil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Luiz da Silva e de Joelma 
Carlos de Sousa Silva.

O pretendente: JOCELINO EXPEDITO MENDES, profissão: técnico mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Tupã, SP, data-nascimento: 17/09/1955, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Mendes e de Altamira Rosa da Rocha Men-
des. A pretendente: MARIA CELIA PEREIRA LOPES, profissão: balconista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 26/06/1983, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Erasmo Pereira Lopes e de Maria de Lourdes Lopes.

O pretendente: MATHEUS MORAIS DE JESUS, profissão: empreendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1998, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Rogerio Marcio de Jesus e de Silmara Morais de Jesus. 
A pretendente: CAMILA FERREIRA NUNES, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Lavras da Mangabeira, CE, data-nascimento: 03/05/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Nunes Pereira e de Fran-
cisca Ferreira Nunes.

O pretendente: FAGNER CAVALCANTI ALVES, profissão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 02/02/1985, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Ana Cavalcanti Alves. A pretendente: JESSICA AGATA 
VITAL SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/01/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Iraildo 
Silva Santos e de Rosangela Vital Santos.

O pretendente: GUILHERME DE SOUZA SANTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silvio de Jesus dos Santos e de Simone Apa-
recida de Souza. A pretendente: THALINE FERREIRA CAMPOS, profissão: assisten-
te administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Ferreira Cam-
pos e de Edna Paula da Silva Campos.

O pretendente: CÍCERO ANTONIO DE ARAÚJO, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Sirinhaém, PE, data-nascimento: 31/10/1957, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio José de Araújo e de Maria das Neves de 
Araújo. A pretendente: ERENITA ROSA DE SOUZA, profissão: aposentada, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Ibicuí, BA, data-nascimento: 21/07/1957, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Glicerio Sabino de Souza e de Francisca Rosa de Souza.

O pretendente: IKECHUKWU ARINZE CHIEZIE, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Umudioka / Nigéria, data-nascimento: 03/08/1986, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Solomon Chiezie e de Cecilia Chiezie. A pretenden-
te: ROSANA MORAES MACIEL DA SILVA, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 09/12/1980, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jose Carlos da Silva e de Aparecida Moraes Maciel da Silva.

O pretendente: CHIBUIKEM PRINCE UDEH, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Aba/Nigéria, data-nascimento: 03/03/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Festus Udeh e de Rose Udeh. A pretendente: PRISCILA 
BRANDÃO DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jandira, 
SP, data-nascimento: 11/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Jeremias Rodrigues dos Santos e de Margarida Brandão.

O pretendente: GERSON GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, profissão: motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1998, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gerson Gonçalves da Silva e de Loide 
Gomes Gonçalves da Silva. A pretendente: NICOLE CERQUEIRA DA COSTA, profis-
são: gerente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
20/04/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro da Costa e de 
Noemi Cerqueira da Costa.

O pretendente: JHONATA CARLOS ALVES SANTANA, profissão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 07/12/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Elias Barbosa Santana e de Catia Aparecida Alves Santana. A 
pretendente: JANAINA DE MELO ARAUJO, profissão: editora de livros, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Monteiro de Araujo e de Lauziene de Melo Araujo.

O pretendente: EDVALDO SOARES ARAUJO, profissão: técnico de enfermagem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Everaldo Silva Araujo e de Maria de Fatima 
Soares da Silva. A pretendente: EVELLYN ADHANSKI CRUZ DE ALENCAR, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimen-
to: 17/04/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Soares de 
Alencar e de Kalliandra Cruz Vitória dos Santos.

O pretendente: PAULO WELLINGTON ALVES CARDOSO, profissão: autônomo, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1977, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Mnaria de Jesus Cardoso e de Maria 
da Penha de Jesus Cardoso. A pretendente: GLAUCIA CRISTINA BIZELLA, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, 
SP, data-nascimento: 31/03/1973, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo, 
SP, filha de Rubens Bizella e de Emilia Gennari Bizella.

O pretendente: DENIS HENRIQUE DE SOUZA, profissão: operador de máquinas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Antonio de Souza e de Nair Elisabete 
de Souza. A pretendente: SANDRA REGINA COSTA DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Anedino Martins de Oliveira e de 
Helena Costa de Oliveira.

O pretendente: BRUNO SILVA DOS SANTOS, profissão: bombeiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1992, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Severino Pedro dos Santos e de Selma Silva Brito. A 
pretendente: PATRICIA ARAGAO DE SOUZA, profissão: aux. de logística, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1996, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Josue Aragao de Souza e de Maria Claudia Mathias.

O pretendente: VINÍCIUS DA CRUZ BATISTA, profissão: op. de telemarketing, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/06/2000, residente e do-
miciliado em Guarulhos, SP, filho de Francisco Romão Batista Filho e de Elisete Apare-
cida Ramos da Cruz. A pretendente: SARA GABRIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, 
profissão: op. de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/08/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Sabino Rodrigues dos Santos e de Jussara Rodrigues dos Santos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE FELICIANO GOUVEIA, profissão: oficce boy, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/2002, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valter Cezar Gouveia e de Josenilda Feliciano 
da Silva. A pretendente: PÂMELLA LUYSE SOUSA SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/2003, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luis Carlos dos Santos e de Lidiane dos Santos 
Sousa.

O pretendente: JÚLIO CESAR AGUIAR SAMPAIO, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1992, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Júlio Cesar Sanchez Sampaio e de Valéria Gon-
çalves Aguiar Sampaio. A pretendente: KAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO, pro-
fissão: eng. civil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/04/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Ferreira do 
Nascimento e de Luciane Alice Truquete do Nascimento.

O pretendente: MANOEL DA PAZ BEZERRA, profissão: pedreiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 30/03/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Sebastião Mendes Bezerra e de Maria Rosa da Paz Bezerra. 
A pretendente: MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA, profissão: serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 22/07/1962, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Estevão Pereira da Silva e de Esmeralda Batista 
da Silva.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS GOMES, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1998, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Josias Fernandes Gomes e de Teresa Pereira dos Santos 
Gomes. A pretendente: LAURA DE ALMEIDA SOUZA, profissão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/09/1997, residente e domi-
ciliada em Guarulhos, SP, filha de José Souza Filho e de Marleide de Almeida Melo.

O pretendente: LEANDRO DE OLIVEIRA, profissão: químico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Ailton de Oliveira e de Aparecida Pereira de Oliveira. A pre-
tendente: HOSANA FERREIRA FIGUEIREDO SILVESTRE, profissão: assistente fiscal, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 08/04/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Maria Figueiredo Silvestre e de 
Francisca Jaqueline Ferreira da Silva.

O pretendente: ALEXSANDRO DE SOUZA MARTINS, profissão: técnico de informá-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/03/1992, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Samuel Martins e de Véra de Souza 
Martins. A pretendente: JACQUELINE SILVA, profissão: assistente administrativo, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 08/02/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Silva e de Solange Medeiros 
Silva.

O pretendente: RAFAEL APARECIDO DE LIMA SANTOS, profissão: supervisor de lo-
gística, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rogerio Rosas dos Santos e de Izaira 
Oliveira de Lima. A pretendente: LAISA GUIMARÃES BORGES, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1996, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson Sousa Borges e de Ivone Dantas 
Guimarães Borges.

O pretendente: RICARDO TAVEIRA DA SILVA, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tacumã, PA, data-nascimento: 24/08/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ademir Taveira Santos e de Andreia Caetana 
da Silva. A pretendente: PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA, profissão: analista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Natalino dos Santos Oliveira e de Zilda Aparecida 
da Silva Oliveira.

O pretendente: PATRÍCIO JESUS SANTOS, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 01/12/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Miranda Honorato Santos e de Normacelia Maria de Jesus. A 
pretendente: ALICE SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Wilson Pereira de Oliveira e de Elizete Santos da Silva.

O pretendente: RODRIGO KENDI RAMOS NAKAMURA, profissão: analista de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mauro Kesauki Nakamura e de Gilma 
Maria Lopes Ramos Nakamura. A pretendente: PAULA DO CARMO MELO, profissão: 
analista de importação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 09/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edmilson Farias 
de Melo e de Raimunda do Carmo de Melo.

O pretendente: DOUGLAS SOARES FELIX DA SILVA, profissão: auxiliar de almoxari-
fado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Servilho Felix da Silva e de Dalvi-
rene Soares Araujo da Silva. A pretendente: ANDRESSA LAURENTINA DE SOUZA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 10/08/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Reinaldo de Souza Sobrinho e de Kedima Laurentina de Souza.

O pretendente: IAN SANTOS DE JESUS, profissão: empacotador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1997, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Vagner de Jesus e de Cristiane Santos da Silva. A pretendente: 
LUANA SANTANA SANTOS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Izael Viana Santos e de Patricia Santana.

O pretendente: IGOR ROBERTO CARVALHEIRO COSTA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/2000, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Sabino da Costa e de Luzinete Carvalheiro 
da Costa. A pretendente: LARISSA ALVES DE BRITO DE OLIVEIRA, profissão: op. 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/02/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Arnaldo Sales de Oliveira 
e de Nilce Alves de Brito de Oliveira.

O pretendente: DANIEL CAMOSSI DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jose Gomes da Silva Neto e de Iracelis Maristel Camossi da 
Silva. A pretendente: THAMARA LIMA DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1998, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de José Amaro Teixeira da Silva e de Maria do Socorro 
Lima da Silva.

O pretendente: VALTER RODRIGUES PEREIRA, profissão: balconista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Valdir Rodrigues Pereira e de Maria Aparecida Gonçalves de 
Souza Pereira. A pretendente: LENILDA FRANÇA SOARES, profissão: aux. de lavan-
deria, estado civil: solteira, naturalidade: Macaíba, RN, data-nascimento: 23/01/1970, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Canindé Soares da Silva e de Maria 
Luiza de França Silva.

O pretendente: JANSEN DA COSTA BONAVOGLIO, profissão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdir da Silva Bonavoglio e de Rosangela Pe-
reira da Costa. A pretendente: MAGNOLIA JAQUELINE MELGES SANTANA, profis-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Milton Santana e de 
Regina Celia Melges Santana.

O pretendente: MATEUS RODRIGUES PAIVA, profissão: aux. de farmácia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1999, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Rosa de Paiva e de Marlene Rodrigues 
Paiva. A pretendente: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/2001, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro José da Silva e de Iradilma Machado Alves.

O pretendente: RENATO REGIS, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de José Agostinho Regis e de Celia Regina Viana Regis. A pretendente: SHEILA 
SILVA DE ABREU, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 27/09/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Jeronimo Pereira de Abreu e de Maria Augusta da Silva de Abreu.

O pretendente: RONISON DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/06/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Roberto dos Santos e de Maria Eugenio dos Santos. A pre-
tendente: ARIANE SANTOS DA SILVA TELES, profissão: aux. adminsitrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/01/1996, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Ademir Sousa Teles e de Eliene Santos da Silva 
Teles.
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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