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Se antes os fatores por trás do fracasso de uma empresa estavam 
muito associados a questões econômicas, agora, com a mudança de 
comportamento da sociedade, os aspectos sociais ou ambientais de 
uma organização tornaram-se extremamente importantes para o su-
cesso e a solidez de qualquer companhia. Empresas que não contam 
com propósitos visíveis, tornam-se referências negativas para o seu 
público-alvo.  

Como promover a sustentabilidade  
nas empresas?

O Open Banking já deixou de ser um tema restrito apenas a quem 
trabalha com o mercado financeiro e fintechs. Ele é objeto de pro-
paganda na mídia aberta e campanhas de grandes bancos de varejo 
junto a seus clientes. Com tal popularização, é natural que haja gran-
de expectativa à sua volta, especialmente em relação ao impacto no 
mercado. Nesse contexto, tenho observado algumas posições que mais 
me parecem mitos do que realidade. Neste artigo, abordo três dessas 
lendas, apresentando uma perspectiva alternativa.  

Mitos e verdades do Open Banking

O visto EB-2 tem se tornado muito atrativo para os brasileiros, 
com muitas pessoas aplicando, algumas da forma correta, outras de 
maneira incorreta e alguns tentando economizar, dando o verdadeiro 
“jeitinho brasileiro” e, nesses casos, tendo mais problemas e gastos do 
que teriam se fizessem da forma legal e regular. Com isso, é necessário 
ressaltar a importância de realizar os procedimentos corretamente e, 
diante isso, vamos tratar de cinco razões pelas quais vemos brasileiros 
cometendo erros na hora da aplicação dos seus vistos EB-2 e levando 
a uma possível negativa.  

Evite o "jeitinho brasileiro" quando decidir  
imigrar

metamorworks_canva

Negócios em Pauta

Esportivo, chega a 460 km de autonomia 
A BMW apresenta o novo iX3: SUV elétrico com estilo renovado e 

novidades importantes. O modelo será lançado no IAA Mobility 2021, 
evento de mobilidade realizado entre os dias 7 e 12 de setembro, em 
Munique. A mudança que chama mais atenção é o design, agora com 
faróis afilados, grade de duplo rim reestilizada e pacote visual M Sport. 
O interior também foi redesenhado e passa a ter painel digital de 12,3 
polegadas. Além disso, a mecânica estreia a quinta geração da tecnologia 
eDrive, inovação que permite ampliar a autonomia máxima para até 460 
km (Ciclo WLTP). A potência é de 286 cv (210 kW) e o torque máximo 
chega a 400 Nm, suficientes para impulsionar as rodas traseiras de zero 
a 100 km/h em apenas 6,8 segundos. A produção para o mercado local e 
exportação será feita pela joint venture BMW Brilliance em Shenyang, 
China, a partir de setembro de 2021. Leia a coluna completa 
na página 3
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News@TI

Webinar gratuito sobre o uso da Inteligência 
Artificial nas complexidades fiscais

@Após a sanção da EDF-Reinf, que contempla a retenção de dados 
relacionados aos serviços recebidos e prestados, surgiu a imposição 

de reportar ao fisco as informações no mesmo mês do recebimento da 
nota fiscal de serviço, assim como a complexidade de captar todos os 
documentos fiscais que chegam de forma descentralizada nas empresas.
Para descomplicar esses desafios na rotina fiscal nas empresas, a Keep-
True, empresa de Tecnologia da Informação especializada em soluções 
integradas na nuvem, promove o KeepTrue Talks com o tema “IA: Como 
driblar a complexidade fiscal das notas de serviço”. O evento online e 
gratuito acontece no dia 24 de agosto, às 17h, e terá como palestrantes 
o CEO da KeepTrue, Kazuo Tomomitsu, assim como Luis Guilherme
Lima, cientista de dados, e Camila Vidmontas, sócia responsável pelo
desenvolvimento de negócios. Como convidada, Simone Teixeira, es-
pecialista SAP da Qualicorp, mostrará na prática como a empresa foi
beneficiada com a solução.   Leia a coluna completa na página 2

Foto: Reprodução/KeepTrue

AVANÇO

Quem nunca desistiu de uma 
compra momentos antes de 
fechar um negócio? 

No mundo online, com milhares de lo-
jas virtuais e promoções aparecendo 

a todo momento na tela do computador 
ou celular, é mais comum do que se 
imagina. De acordo com levantamento da 
consultoria de e-commerce e marketing 
digital Enext, a taxa média de abandono 
de carrinho de compra no Brasil é de 61%. 
Em 2020, a porcentagem de desistência 
chegou a 71%. 

Alguns problemas técnicos, como di-
ficuldade no cadastro, são fatores que 
interferem diretamente na decisão de 
quem está prestes a concluir um negócio 
e, infelizmente, acabam "espantando" 
uma potencial venda. Considerar esses 
aspectos é fundamental para propor-
cionar uma experiência satisfatória e, 
assim, evitar que a confiança do cliente 
seja abalada. 

"Os consumidores online são exigentes 
e buscam informações em diversas fon-
tes, como redes sociais, blogs e outros 
canais. Por isso, quando decidem realizar 
uma compra analisam prós e contras de 
cada fornecedor. Então, para finalizar 
essa jornada, levarão em consideração 
todas as informações encontradas ao 
longo das pesquisas realizadas.", diz 
Natália Tukoff, diretora comercial e de 
Marketing da Yapay. 

Em primeiro lugar, é preciso evitar as 
"surpresas" desagradáveis. É preciso 
ter atenção com o equilíbrio entre valor 
dos produtos e do frete praticado. Uma 
desproporção pode assustar o cliente 
na hora de finalizar a compra, podendo 
levá-lo a desistir do negócio. Por isso, é 
necessário oferecer um preço justo em 

Abandono de carrinho pode ser um 
dos grandes vilões do varejo online
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relação ao frete, disponibilizando opções 
de entregas ou apostando em presentes 
e buscando agregar valor ao pedido. 

Outro erro que precisa ser evitado é a 
complexidade no momento de fazer um 
cadastro na loja virtual. O layout precisa 
ser intuitivo, pois oferece experiência 
durante a compra e localiza o produto de-
sejado sem atritos ou confusões. Somado 
a isso, é importante uma boa estética, que 
seja intuitiva e com os dados da empresa 
e canais de atendimento sempre visíveis 
para transmitir segurança. 

Também é preciso oferecer opções 
de pagamento aos clientes. É preciso 
disponibilizar o máximo de opções, 
como PIX, boleto e cartões de crédito 
de diversas bandeiras para que o cliente 
se sinta confortável para escolher como 
prefere finalizar a compra, ampliando 
as chances de conversão. O lojista pode 
e deve utilizar a tecnologia a seu favor 
para contornar a situação. Os dados são 
as bases para as campanhas, porém, 
é preciso usá-los de forma coerente e 
inteligente, e respeitando a LGPD. Uma 

das opções é a aplicação de técnicas de 
machine learning. 

Com a ferramenta é possível prever 
padrões e tendências, assim é possí-
vel definir quais processos podem ser 
modificados ou eliminados durante a 
compra. "É importante entender em qual 
parte da compra o abandono de carrinho 
acontece. Por isso, a utilização de dados 
como fonte de informações possibilita ao 
empreendedor entender se o consumidor 
abandonou o carrinho no pagamento ou 
em algum outro momento. Assim, utili-
zar informações da base permite focar 
esforços em solucionar um problema 
específico", acrescenta Natália. 

O checkout transparente é outra opção 
para facilitar a venda, pois os consumi-
dores não precisam migrar para o site 
do processador de pagamentos para 
concluir a compra. Isto evita os pontos 
de fuga durante a finalização da compra, 
além de aumentar a confiabilidade do 
comprador. 

Para oferecer os recursos que evitem o 
abandono do carrinho, é importante ana-
lisar as soluções especiais disponíveis no 
mercado que se adequem à necessidade 
de cada negócio. Uma dessas soluções 
está nos intermediadores de pagamen-
to, tais como a Yapay, plataforma de 
pagamentos da Locaweb, que já atua no 
mercado há mais de uma década e pode 
ajudar nesse quesito. 

A empresa dispõe de profissionais e re-
cursos que tornam o processo de compra 
mais ágil e seguro para o cliente, atuando 
diretamente contra a desistência por 
meio de ações automáticas que geram 
novas oportunidades de pagamento e 
convertem até 28% dos carrinhos aban-
donados. - Fonte e outras informações: 
(www.yapay.com.br). 

Talibã não quer inimigos
Em sua primeira entrevista coletiva 

após a tomada de poder em Cabul, o 
grupo fundamentalista Talibã afirmou 
ontem (17) que vai manter direitos 
adquiridos nos últimos anos e que 
sua ação militar foi para "libertar" o 
Afeganistão. "O país não será mais 
um campo de batalha. Perdoamos 
todos aqueles que lutaram contra nós 
e as animosidades terminaram. Não 
queremos mais inimigos externos nem 
internos", disse o porta-voz do grupo, 
Zabihullah Mujahid.
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News@
Startup conecta transportadoras a postos com 
foco em redução do custo de combustível

@Reduzir os custos de combustível para as transportadoras e 
ampliar a margem de lucro dos postos. Esta é a finalidade da 

startup Gasola, que em dois anos no mercado, realiza cerca de R$ 
10 milhões em transações financeiras por mês. A startup tem como 
modelo de atuação uma plataforma digital que estreita o relaciona-
mento entre transportadoras e postos de combustíveis, por meio de 
controle de gestão e aplicativo utilizado pelos motoristas na hora do 
abastecimento. Diferentemente dos meios tradicionais de pagamento 
existentes no país, o Gasola não possui nenhum custo com postos, 
gerando maior potencial de negociação para transportadoras na 
compra de combustíveis.

São Paulo, quarta-feira, 18 de agosto de 2021 Negócios2

OpiniãO
Como proporcionar 
uma volta segura ao 
trabalho presencial

Com a vacinação 
contra a Covid-19 
avançando e quase 
metade da população 
já com a primeira dose 
da vacina, começa a 
se discutir a volta ao 
trabalho presencial. 

Embora uma parte das 
empresas já tenha 
anunciado um modelo 

de operação híbrido ou com-
pletamente remoto, boa parce-
la estuda como fazer uma volta 
segura. Segundo uma pesquisa 
recente da consultoria KPMG, 
66,2% das empresas já volta-
ram ou esperam que isso ocor-
ra até o final de 2021, e 33,8% 
preveem voltar ao trabalho 
presencial nos escritórios em 
2022. Dessas, 87% manterão 
um modelo híbrido, buscando 
justamente a segurança, com 
um volume reduzido de pes-
soas no ambiente corporativo. 

Os governos dos estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Distrito Federal, 
por exemplo, já decretaram a 
volta dos servidores públicos 
vacinados ao trabalho presen-
cial, e tudo indica que essa 
deve ser uma tendência cada 
vez mais constante para os 
próximos meses também na 
iniciativa privada, na medida 
em que o número de imuniza-
dos cresce pelo país.  

E se o distanciamento e o uso 
de máscaras continuam sendo 
primordiais nesse momento de 
transição, as condições de hi-
giene no trabalho também são 
importantes para esse período, 
principalmente em espaços 
públicos, uma vez que o vírus 
continua a circular. Mas como 
garantir, de fato, os protocolos 
de higiene e limpeza?  

Um outro levantamento, 
intitulado Return to Workpla-
ce, elaborado pela Essity nos 
Estados Unidos, mostra que 
há preocupação também por 
parte dos colaboradores em 
relação às medidas de segu-
rança no ambiente de trabalho. 
A maioria dos americanos 
(89%) afirmou que gostaria 
que fossem implementadas 
medidas de limpeza e higiene, 
incluindo maior quantidade de 
estações para desinfecção das 
mãos e dispensadores de papel 
toalha com maior capacidade 
nas áreas comuns e banheiros. 

Para ajudar na prevenção 
contra a contaminação cru-
zada, ou seja, quando há a 
transferência do vírus por go-
tículas repassadas pelo contato 
físico ou objetos e superfícies 
contaminadas, atualmente já 
existem sistemas “no touch” 
de grandes marcas do setor, 
como a Tork, marca da empresa 
sueca líder mundial em higiene 
e saúde, Essity. 

Eles cumprem bem a função 
de evitar a transmissão em 

ambientes que tenham grande 
fluxo de pessoas, uma vez que 
não é necessário tocar nas su-
perfícies para pegar papel ou 
sabonete. Seja em banheiros 
ou em copas/cozinhas, esse 
tipo de ajuste, apesar de sim-
ples, pode fazer a diferença, 
já que a recomendação é de 
se higienizar as mãos a cada 
meia hora. 

Isso porque, diferente do que 
a lógica pode sugerir, os seca-
dores de ar para secagem das 
mãos, por exemplo, na verdade 
contribuem para a transmissão 
de vírus e bactérias, espalhan-
do todos os germes pelo ar. O 
que ocorre é que, ao não lavar 
as mãos corretamente e utilizar 
esse tipo de secador, as pessoas 
acabam por contaminar não só 
o próprio secador, como tudo o 
que está em volta, propiciando 
a contaminação cruzada. 

Já utilizando toalhas de pa-
pel, qualquer micro-organismo 
é absorvido com a água e des-
cartado nas lixeiras junto ao 
papel. Nesse caso, contar com 
dispensadores que não reque-
rem o contato para a retirada 
do papel pode ser determinan-
te nesse processo como um 
todo. Além disso, esse tipo de 
solução contribui também para 
a diminuição do desperdício de 
papel, o que também acaba por 
impactar em redução de custos 
e configura uma alternativa 
mais sustentável em qualquer 
operação. 

Há também os produtos 
específicos indicados para a 
sanitização das superfícies 
e das mãos no espaço de 
trabalho, como o caso dos 
géis antissépticos e de lenços 
umedecidos bactericidas, que 
têm sido citados também como 
atores que contribuem para a 
prevenção, desde que garanti-
dos os padrões de qualidade de 
desenvolvimento do produto, 
além do próprio ar, que deve 
ser renovado em turnos. 

Mas, independente de qual 
seja o tamanho e setor de 
atuação da empresa ou quais 
produtos serão utilizados, 
levar em conta essas adapta-
ções no ambiente de trabalho 
é essencial para garantir a 
volta dos funcionários em se-
gurança. É importante sempre 
lembrarmos que a vacinação, 
mesmo sendo indispensável 
para a retomada das atividades 
presenciais, não garante que o 
vírus deixará de circular. 

As medidas sanitárias são 
também imprescindíveis para 
propiciar um ambiente saudá-
vel e seguro para trabalhado-
res e é responsabilidade das 
empresas oferecer recursos 
para que essa transição seja 
possível.  

 
(*) - É Vice-Presidente de Marketing  

e Vendas da Essity no Brasil  
(www.essity.com).

Victor Hernández Albíter (*)

People Analytics, ciência e a 
psicologia organizacional –  

o tripé do novo recrutamento
O caminho que algumas empresas estão trilhando para abraçar o futuro, começa a ser mais nítido.

Felipe Sobral (*)

A transformação digital e cultural 
passou a fazer parte da rotina 
do RH, que teve a coragem e 

desapego das antigas formas de re-
crutamento, e isso requer mudança de 
mentalidade, ao mesmo tempo em que 
motivados por uma visão ampla e menos 
enviesada, estão seguindo uma jornada 
inclusiva para todas as pessoas. Estes 
times de recrutamento já entenderam 
que vivem o futuro e estão "abrindo 
mão" de alguns pré-requisitos na esco-
lha de candidatos – antes cobrados e 
exigidos, como domínio do inglês, facul-
dades de primeira linha, certificações 
e experiências. Esses, entre muitos 
outros fatores, barram grande parte 
da população nos processos seletivos. 

Pouco a pouco, esses profissionais de 
RH têm percebido, graças aos novos 
métodos de recrutamento, que avaliar 
um talento somente pelo seu currículo, 
ignorando seu perfil cultural e compor-
tamental, pode eliminar muitas pessoas 
com potencial. Além da exclusão, afeta 
diretamente os índices e planos de 
ampliação de diversidade, como por 
exemplo, para jovens pretos, pessoas 
trans, pessoas PCD  (Pessoa com de-
ficiência), e muitas outras. O Brasil é 
um país desigual, economicamente e 
de oportunidades, e precisamos falar 
sobre isso para que essa realidade seja 
transformada, melhor e justa.

Paralelamente, muito se discute 
sobre o uso da tecnologia no R&S, e 
a importância de tê-la como aliada do 
RH, e não como uma inteligência pro-
gramada, excluindo a humanização. No 
mesmo ritmo em que a área se torna 
cada vez mais estratégica e ágil para 
as empresas, as contratações de novos 
talentos exigem, em mesma escala, a 
utilização de métodos inteligentes e 
com embasamento científico. O mape-
amento cultural, por exemplo, é uma 
excelente ferramenta para ajudar as 
empresas na busca de profissionais 
com estilo de trabalho semelhante aos 
delas. Isso proporciona um aumento do 
sucesso nas contratações e valoriza pro-
fissionais que combinam culturalmente 
com as contratantes.

O "futuro" sempre parece muito 
distante, mas esse é o RH do futuro, e 
as empresas que não acompanharem 
essa transformação, tanto tecnológica 
quanto cultural, estarão em constante 
retrocesso. Com os recentes desafios 
que a pandemia impõe, fica nítido o 
quanto a digitalização tem ajudado nas 
contratações a distância. A tecnologia 
é essencial nas relações e vital para o 

ou recomendações de profissionais, a 
pessoa candidata já tem um ganho, pois 
ela será avaliada por outros critérios, 
dessa vez, com reais embasamentos. 
A transformação digital permitiu essas 
novas formas de recrutar e, por isso, o 
currículo deixa de ser fator essencial 
e é tão somente complementar ao 
processo. 

Utilizar as avaliações culturais, com-
portamentais e técnicas, e não apenas 
considerar faculdades ou experiências 
anteriores, reflete em possibilidades 
abertas para todas as pessoas, e não 
só para as que preenchem um tal 
requisito, majoritariamente, feito por 
uma pequena parcela social. Isso é 
contratar e recrutar sem viés, e os be-
nefícios são claros: mais diversidade, 
melhores resultados e menos turnover. 
Um recrutamento que é baseado no 
processo científico e humano, capaz de 
fazer o match perfeito entre empresa, 
vaga e talento, além de trazer precisão 
aos processos, valoriza o potencial 
individual. 

O foco sai do currículo e vai para a 
pessoa, com suas análises de fit cultu-
ral, fit técnico e soft skills do futuro. O 
RH agora tem agora dados valiosos nas 
mãos (People Analytics), que ajudam 
a tomar decisões mais precisas. É um 
sinalizador de caminho de onde e para 
onde o RH está indo e pode chegar e 
com quem querem chegar. Esse é o 
movimento, e o futuro já chegou!

(*) É diretor de marketing da 0, software para gestão 
do recrutamento e seleção, que utiliza a ciência da 

psicologia organizacional para conectar os talentos 
às empresas e construir igualdade de oportunidades 

de empregos.

sucesso do recrutamento e seleção, 
sendo possível contratar talentos em 
todo país, ou seja, a barreira geográfica 
já foi superada.

Uma pesquisa realizada pela Kenoby, 
em janeiro deste ano, com analistas de 
RH, coordenadores gerentes, diretores, 
business partners, presidentes, CEOs, 
sócios, entre outros cargos, mostrou 
que a maioria das empresas, no Brasil, 
pretendem investir em tecnologias 
para tornar o RH mais estratégico. O 
levantamento mostrou que 38,8%, ainda 
analisam a possibilidade, 15% disseram 
não ser uma prioridade e 45% aponta-
ram já ter um planejamento para isso 
acontecer. A pesquisa revelou, ainda, 
o quão tecnológico ou automatizado 
já é o RH. Cerca de 59% dos respon-
dentes disseram ser "mais ou menos 
tecnológicos e/ou automatizados", 20% 
afirmaram não ser nem um nem outro 
e apenas 19% disseram ser totalmente 
tecnológicos.

Contratação à base de dados, e 
menos vieses

Observando o movimento do merca-
do, o recrutamento será cada vez mais 
baseado em dados e, principalmente, 
nas habilidades individuais de cada 
candidato, relacionando capacidades 
pessoais às necessidades empresa-
riais. Unindo perfis que tenham uma 
cultura mais próxima das empresas, 
cria-se conexões, deixa-se de lado pré-
-julgamentos, os vieses inconscientes, 
características físicas ou técnicas no 
currículo para possibilitar novas con-
tratações. Quando o processo seletivo é 
baseado em estudo e metodologias ágeis 
e não somente em currículo, dinâmicas, 

AI/Kenoby

Felipe Sobral

A segunda fase de implantação do Open 
Banking no Brasil iniciou-se no dia 13 de 
agosto e trará um cenário mais favorável para 
os usuários do mercado financeiro. Com o 
sistema, eles poderão migrar seus dados de 
uma instituição para outra com facilidade, 
mantendo seu histórico financeiro quando 
optam por mudar de prestador de serviço. 
A evolução do Open Banking, o chamado 
Open Finance, também já está prevista para 
acontecer a partir de Dezembro. Além dos 
bancos, ele abrange fintechs e diversas outras 
empresas financeiras, como seguradoras, cor-
retoras, companhias de câmbio e fundos de 
previdência, aumentando a concorrência e o 
aperfeiçoamento dos serviços, o que beneficia 
diretamente os clientes.

“Não há a obrigação de se manter preso a 
uma instituição. O cliente poderá (sempre com 
seu consentimento) compartilhar seu histórico 
de crédito e de transações com outras institui-
ções, que então poderão oferecer condições 
melhores de crédito, tarifas menores e serviços 
personalizados, por exemplo. O cliente acaba 
tendo liberdade e autonomia para trocar de 
prestador de serviço sem “perder” o seu his-

tórico. Para as instituições, cria-se um ambiente 
competitivo benéfico, que leva mais opções aos 
usuários e permite a entrada de mais produtos e 
instituições no mercado”, explica Paulo Oliveira 
Andreoli, Head de OmniFinance, responsável 
pela área de Open Banking e Soluções de Pa-
gamento no Grupo FCamara.

Novos sistemas exigem integração e cer-
tificação das instituições 

Para que as instituições possam atuar nos mo-
delos Open Banking e Open Finance, precisam 
realizar diversas integrações, além de conseguir a 
certificação de segurança na OpenID Foundation. 
“Esse modelo está apenas começando em nosso 
país e é importante que os participantes estejam 
homologados pelo Banco Central e aptos a apli-
carem todas as regras de segurança e de padroni-
zação, gerenciar os consentimentos dos clientes e 
o uso adequado de suas informações. O principal 
risco de um sistema compartilhado é a segurança 
da informação. Os sistemas terão que conversar 
entre si e, ao mesmo tempo, estarem protegidos 
de ataques de hackers”, ressalta Andreoli.

O Grupo FCamara criou soluções e serviços 
que ajudam a implementação do Open Banking 

no Brasil e atualmente têm em sua carteira 
de clientes importantes bancos, como o 
Banco BTG e o Banco PAN, entre outros. 
Com o apoio do grupo, as instituições con-
seguem fazer as integrações necessárias de 
forma facilitada, sem assumir os custos de 
desenvolvimento dessas soluções. “Saindo 
da postura conservadora e permitindo a 
criação de aplicações por terceiros, os ban-
cos poderão inovar, melhorar a experiência 
de seus clientes e ampliar as possibilidades 
de receita, sem precisar arcar com todos os 
custos de desenvolvimento dessas soluções. 
É uma verdadeira situação “ganha, ganha”, 
finaliza o especialista.

De acordo com projeções do Grupo FCa-
mara, cerca de 5 milhões de brasileiros irão 
aderir ao sistema Open Banking ainda em 2021. 
Para chegar a esse número, o Grupo levou 
em consideração a proporção de população 
bancarizada, o sistema financeiro ativo e de-
senvolvido do país, a inclusão nesse sistema 
de 10 milhões de pessoas pelas necessidades 
decorrentes da pandemia da Covid-19, além 
da chegada do Pix, que vem acostumando 
os brasileiros a uma forma de pagamento 
totalmente digital.

Open Finance: instituições se preparam para a 
evolução do Open Banking

&
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da casa, a presença de um profissional de arquitetura e design é quase 
obrigatória - mas nem sempre acessível. Pensando nisso, está sendo 
lançado o Casa Vogue Smart, plataforma digital que democratiza o 
acesso a informações de arquitetura e design por meio de projetos 
espertos e amigáveis ao bolso. Murais de ideias e inspirações para 
todos os ambientes da casa, tutoriais de pequenas obras e design para 
aquele famoso “faça você mesmo”, pintura, iluminação, cuidados com 
plantas, soluções de aproveitamento do espaço, manutenção, limpeza, 
tendências de décor e novas tecnologias. Acesse (https://casavogue.
globo.com/Smart/) e confira. 

E - Tecnologia e Inovação
Após ter ocorrido de forma online em 2020, a edição de 2021 do 
Web Summit, maior conferência de tecnologia, inovação e empre-
endedorismo do mundo, agora será presencial. A informação foi 
anunciada pelo presidente executivo e cofundador do evento, Paddy 
Cosgrove, em sua conta no twitter. Sediado em Lisboa, o encontro 
acontece na Altice Arena de 1 a 4 de novembro. Entre os mais de 
mil oradores convidados, constam personalidades famosas e experts 
de áreas diversas, como o da comediante americana Amy Poehler, 
do presidente da Microsoft, Brad Smith, e dos jogadores espanhóis 
de futebol Gerard Piqué e Iker Casillas. Mais informações: (www.
missaowebsummit.com.br).  

F - Economia Criativa
Nos próximos 21 e 22, das 11 às 19h, acontece a primeira “Feira 
das Feiras Criativas - SP”,  evento-modelo do Plano São Paulo do 
Governo do Estado e apoio da Secretaria de Cultura. Um encontro 
de 16 feiras paulistanas de economia criativa reunindo mais de 100 
expositores na área externa e sob a marquise do Memorial da Amé-
rica Latina, responsabilidade compartilhada e rígidos protocolos de 
segurança com a chancela do Centro de Contingência da Covid-19. 
Esta edição marca a retomada de um setor de grande importância 
e relevância econômica, social e cultural para o estado e o país. 
Ingressos com antecedência e hora marcada serão vendidos pelo 
Sympla: (https://linktr.ee/feiradasfeirascriativas). Valor promocional 
único: R$ 10,00

G - Economia digital e TI
O Digitalks Expo 2021, principal evento de negócios da economia digital 
e tecnologia, será realizado no formato online e gratuito, nos dias 30 e 31 

A - Carreira para Jovens
Atitude de protagonismo e foco em execução para conquistar seus 
objetivos de carreira, é o que o novo curso “Faça Acontecer”, da Fun-
dação Estudar, oferece para jovens talentos. Para ter acesso a uma 
metodologia própria e Masterclass exclusiva ministrada pelo fundador 
da organização, Jorge Paulo Lemann, basta se inscrever no link (https://
conteudos.napratica.org.br/faca-acontecer/). É direcionado a jovens que 
estão começando a carreira, que querem tirar uma ideia do papel para 
empreender ou para os que estão ‘’sem rumo’’ profissionalmente. Além 
disso, vão poder se preparar para executar os seus planos e começar 
a ter resultados. 

B - Encontro Vegano
No próximo domingo (22), das 11h às 18h, acontece o 85º Encontro 
Vegano JMA, na Rua Joaquim Távora, 605, Vila Mariana (próximo do 
Metrô Ana Rosa), em São Paulo. A entrada do público será controlada, 
sendo o uso da máscara, distanciamento social e aferição da temperatura 
obrigatórios. A área de alimentação seguirá todos os protocolos sanitá-
rios. Para atender à demanda crescente, pequenas e médias empresas 
surgiram, nos últimos, anos com soluções capazes de atender a um 
público cada vez mais exigente. O consumo de opções veganas é feito 
por quem deseja defender os animais da exploração humana, proteger 
o meio ambiente e ter uma vida mais saudável. Outras informações: 
(https://www.instagram.com/encontrovegano/).

C - Marca de 50 Milhões
Desenvolvido três décadas depois da fundação da Toyota, o primeiro 
modelo do Corolla chegou ao mercado mundial com grande aceitação 
e logo se tornou um objeto de desejo de consumidores no Japão e no 
mundo. Agora, esta trajetória de sucesso ganha uma nova página com o 
atingimento da histórica marca de 50 milhões de unidades vendidas no 
mundo. A cada geração, nesses 55 anos de existência, o Corolla sempre 
se manteve fiel à sua filosofia original e é um dos símbolos autênticos do 
DNA de Qualidade, Durabilidade e Confiabilidade da marca. Produzido 
em 15 locais diferentes e vendido em mais de 150 países, o Corolla é o 
automóvel mais vendido do mundo, tendo sido o único a ultrapassar a 
marca de 1 milhão de unidades comercializadas em 2020. 

D - Arquitetura e Design
Para quem sonha em reformar, construir ou decorar de maneira prática 
e criativa, imprimindo ainda sua personalidade a qualquer ambiente 

de agosto e 1º e 2 de setembro. Com inscrições no site (https://digitalks.
com.br/expo/) o evento reune palestrantes nacionais e internacionais. 
Já estão confirmados Augustin Pozo, líder global de transformação 
digital da Nokia, o automobilista pentacampeão da Stock Car Brasil, 
Cacá Bueno, Gabriela Comazzetto, head de negócios globais de uma 
das empresas mais faladas dos últimos anos, o TikTok, e a futurista 
Martha Gabriel, que abordará oportunidades e tendências do futuro 
digital. O objetivo é que as trilhas de conhecimento tragam insights que 
possam contribuir nas estratégias de negócios das empresas, afinal as 
transformações são contínuas.  

H - Negócios Internacionais
Industriais, profissionais da área de comércio exterior e gestores de 
empresas interessadas em expandir sua atuação fora do Brasil, além 
de estudantes de comércio exterior, poderão conhecer a atuação 
das empresas paranaenses no mercado internacional e até saber 
mais sobre oportunidades de internacionalização em países como 
Chile, Peru, Paraguai e Colômbia. A Federação das Indústrias do 
Paraná, em parceria com o World Trade Center Curitiba, promove 
nos próximos dias 24 e 25, a partir das 9h, o Seminário de Negócios 
Internacionais. O evento será online, com transmissão pelo YouTube, 
e tem inscrições gratuitas – que podem ser feitas neste link (Https://
www.eventbrite.com.br/e/seminario-de-negocios-internacionais-do-
-parana-tickets-165257476561).

I - Nova Realidade 
A Consul acaba de lançar seus novos refrigeradores de grande capaci-
dade - os maiores do segmento frost free. A nova linha é composta por 
dois modelos de refrigeradores, cada um disponível nas cores branca 
e inox, e com espaço dedicado a cada tipo de alimento, facilitando a 
organização da geladeira para o dia a dia de todas as famílias brasilei-
ras, das maiores às menores. Estão disponíveis em duas capacidades: 
450L e 410L. As geladeiras foram pensadas para os diversos tipos de 
necessidade dos consumidores, que agora passam mais tempo dentro 
de casa e precisam abastecer mais vezes a geladeira. Além de uma ótima 
capacidade, os novos modelos são muito adaptáveis e foram desenvolvidos 
pensando especialmente na organização e armazenamento inteligente 
dos alimentos. Saiba mais em: (www.loja.consul.com.br).

J - Maçã Fuji 
A maçã Fuji produzida na Região de São Joaquim, em Santa Catari-
na, recebeu o registro de Indicação Geográfica do INPI, na espécie 
Denominação de Origem. A conquista reconhece a qualidade da 
fruta produzida em cinco municípios: São Joaquim, Bom Jardim da 
Serra, Urupema, Urubici e Painel. Juntos, reúnem mais de 2,6 mil 
produtores agrícolas, numa área de 4,9 mil km². A última safra de 
maçã Fuji produzida na região foi de 245 mil toneladas, sendo que 
5% foi destinado à exportação do produto. O reconhecimento é fruto 
de um trabalho em conjunto do Sebrae com a Universidade Federal 
de Santa Catarina, a Associação de Produtores de Maçã e Pera de 
Santa Catarina, entre outras instituições. 

Estágio é a porta 
de entrada para o 

mercado profissional

O estágio é o melhor 
meio para inserção 
de brasileiros no 
mercado de trabalho

Quem está em bus-
ca de talentos para 
integrar as equipes 

deve se conscientizar sobre 
os benefícios desse tipo de 
contratação. Afinal, há um 
grande saldo positivo em 
apostar nessa mão de obra 
para superar dificuldades 
e deixar a crise para trás. 
Quem exerce essa função 
tem diversos ganhos para 
a carreira e, consequente-
mente, para o futuro. 

Isso porque é uma chance 
incrível para experimentar, 
na prática, os conceitos da 
profissão e ir construindo 
os primeiros passos da sua 
trajetória. A Lei 11.788/2008 
estabelece como regra: só 
pode estagiar quem está 
matriculado e frequentando 
uma instituição de ensino 
médio, técnico, superior 
ou nos dois anos finais do 
nível fundamental pelo 
EJA - Educação de Jovens 
e Adultos. 

Assim, os colaboradores 
admitidos nessa modalida-
de podem unir o conteúdo 
aplicado em sala de aula 
com a realidade corpora-
tiva. A carga horária a ser 
cumprida diariamente é 
de, no máximo, seis horas. 
Na semana, o limite é de 
30h. Essa medida é tomada 
para o indivíduo ser capaz 
de aproveitar o melhor dos 
dois mundos: acadêmico e 
profissional. 

A entidade contratante 
também obtém diversas 
vantagens, pois recruta 
pessoas com garra, determi-
nação, proatividade e muita 
energia para aprender e 
fazer a diferença nos times. 
Como a modalidade não 
gera vínculo empregatício, 
outro ponto interessante 
é a isenção do pagamento 
dos encargos trabalhistas 
como FGTS, INSS, 13º salá-
rio, além de férias e verbas 
rescisórias. 

São 17,2 milhões de brasi-
leiros aptos a concorrerem 
a vagas desse estilo, de 
acordo com levantamento 
Inep/MEC. Contudo, se-
gundo a Abres, apenas 900 
mil conseguem, de fato, 
uma oportunidade. Logo, a 
concorrência é grande, mas 
esse não deve ser motivo de 
desânimo, afinal, estamos 
trabalhando constante-
mente para reverter esse 
quadro. 

O cenário é desafiador 
e os jovens enfrentaram 
o grande impacto da crise 
causada pela pandemia. 
Contudo, há motivos para 
ânimo, afinal, o país está 
reaquecendo a economia. 
Com isso, organizações de 
todos os setores e regiões 
voltaram com o otimismo 
e o momento é propício 
para os estudantes em 
busca de uma colocação 
conquistarem seu espaço 
no mercado. 

Agentes de integração 
associados são sempre a 
melhor aposta. Afinal, são 
entidades responsáveis por 
realizar o intermédio entre 
o estagiário, a instituição 
de ensino e a contratan-
te. A Abres - Associação 
Brasileira de Estágios é a 
instituição responsável por 
unir empresas com essa 
atuação em prol de levar o 
estágio para todos alunos de 
escolas e faculdades. Contar 
com o auxílio dos nossos 
associados para encontrar 
oportunidades é uma boa 
aposta. 

Acreditar na força do 
estagiário é, inclusive, uma 
atitude empreendedora. 
A companhia adquire ta-
lentos a serem lapidados 
com bastante potencial, 
garantindo crescimento 
para seus resultados. Por 
outro lado, ganha o Brasil: 
incentivamos a capacitação 
dessa parcela da população, 
favorecendo um futuro 
próspero para a sociedade 
e a economia!

 
(*) - É presidente da Abres - 

Associação Brasileira de Estágios 
(www.abres.org.br).

Carlos Henrique Mencaci (*)

Mais da metade dos lojistas estimam que as vendas 
vão crescer até 20%.

Para a Associação Bra-
sileira de Lojistas de 
Shopping, o momento 

é positivo após um ano e 
meio com restrições e fe-
chamento completo, o que 
levou à falência mais de 10 
mil lojas em todo o país. 

“Com a aceleração da vaci-
nação que na cidade de São 
Paulo chegou a quase toda a 
população adulta, o avanço 
é uma boa notícia para os 
lojistas, para os empregados 
do setor comercial e para o 
consumidor, mas não iremos 
descuidar dos 20 protocolos 
aplicados com sucesso nas 
lojas de shopping nem do 
uso de máscara nos centros 
de compra”, afirma Nabil 
Sahyoun, presidente da 
Associação.

“Pesquisa recente mos-

A maioria da população dos 
20 países mais industrializa-
dos do mundo concorda em 
tornar prioritário o combate 
à crise climática e à proteção 
da natureza. Os empregos e 
lucros podem passar para 
segundo plano, dizem 74% 
da população dos países do 
G20, de acordo com pesquisa 
feita para a Global Commons 
Alliance. A atividade humana 
empurra o planeta para um 
ponto de difícil retrocesso. 
A opinião é três quartos da 
população dos países mais 
ricos do mundo. Para eles, 
a prioridade é apoiar ações 
decisivas para inverter esse 
caminho, mesmo que impli-
que perder lucro econômico. 

Entre os entrevistados nos 
países do G20, 58% afirmam 
que estão extremamente 
preocupados com o estado 
do planeta. “O mundo não 
caminha como um sonâm-
bulo para a catástrofe. As 
pessoas sabem que estamos 
correndo riscos colossais, 
querem fazer mais e querem 
que seus governos façam 
mais”,  afirma Owen Gaffney, 
da Global Commons Allian-

PIB recua 0,3% do 
primeiro para o 
segundo trimestre

O Produto Interno Bruto 
(PIB, a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país) 
teve queda de 0,3% na passagem 
do primeiro para o segundo 
trimestre. O dado é do Monitor 
do PIB, divulgado ontem (17) 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). “A economia apresentou 
retração de 0,3% no segundo tri-
mestre comparado ao primeiro, 
evidenciando que houve certo 
otimismo com o resultado do 
primeiro trimestre, mostrando 
que ainda há um longo caminho 
para a retomada mais robusta da 
economia”, disse o coordenador 
da pesquisa, Claudio Considera.

O levantamento mostra que, 
na comparação com o segundo 
trimestre de 2020, no entanto, 
o PIB apresentou uma alta de 
12,1%. Considerando-se apenas o 
mês de junho, houve alta de 1,2% 
em relação a maio e de 10,1% 
na comparação com junho do 
ano passado. A alta de 12,1% na 
comparação do segundo trimes-
tre com o mesmo período do ano 
passado foi puxada pela formação 
bruta de capital fixo, isto é, os 
investimentos, que avançaram 
35,2% no período, e pelo con-
sumo das famílias, que cresceu 
12,5%. Também houve alta nas 
exportações (12,9%), mas de 
forma mais moderada do que 
nas importações (36,7%) (ABr).

Reabertura total do comércio 
deve gerar mais empregos

A reabertura total do comércio em São Paulo sem mais restrições sanitárias, de movimentação 
e horário de funcionamento desde ontem (17), anima empresários do setor de lojas de shoppings

vagas nos próximos meses”, 
explica Sahyoun. 

As próximas datas impor-
tantes para o comércio são 
o Dia das Crianças, Black 
Friday, além do Natal e do 
Réveillon. Com o aumento 
da movimentação e o fim das 
restrições, algumas atrações 
como espaço infantil, par-
ques, cinemas e teatros ten-
dem a atrair maior público 
para os empreendimentos. 
“Nosso olhar é positivo e 
há expectativa de contra-
tação, mas isso dependerá, 
é claro, da recuperação 
econômica, pois o poder 
de compra caiu muito por 
parte da população e ainda 
há muito desemprego e ou-
tros prejuízos causados pela 
pandemia”, finaliza Sahyoun 
(AI/Alshop).

trou que um pouco mais da 
metade dos lojistas estimam 
que as vendas vão crescer 
até 20%, enquanto que para 
1/3 dos lojistas esperam au-
mento de faturamento em 

torno de 40% até o fim do 
ano. Temos 182 shoppings 
no estado de SP com 50 
mil funcionários envolvidos 
nesta operação e esperamos, 
ao menos, gerar mais 5 mil 
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G20: planeta está perto de ponto 
de difícil retorno

ce, um dos autores do estudo.  
nossos bens comuns globais”. 

O estudo mostra que, en-
tre as nações do G20, 73% 
das pessoas acreditam que a 
“atividade humana empurrou 
a Terra para perto de pontos 
de inflexão”. Os países menos 
ricos têm maior consciência 
desses riscos - Indonésia 
(86%), Turquia (85%), Brasil 
(83%), México (78%) e África 
do Sul (76%) - comparati-
vamente às respostas dos 
países mais ricos - Estados 
Unidos (60%), Japão (63%), 
Grã-Bretanha (65%) e Aus-
trália (66%), que reconhecem 
menor perigo.

Os autores do trabalho 
acreditam que vão encontrar 
resistência entre grandes 
grupos econômicos e inves-
tidores, mas por outro lado, 
o documento representa a 
opinião pública desses 20 pa-
íses industrializados. Mais de 
8% das pessoas ouvidas pre-
tendem proteger o equilíbrio 
da natureza e 69% defendem 
que a proteção dos sistemas 
de suporte à vida do planeta 
custará menos que os danos 
causados pelas alterações 
climáticas. Os brasileiros 
são os que mais apoiam essa 
ideia e os franceses, menos 
(ABr).

Três quartos da população dos países ricos defendem 
proteção ambiental.
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As profissões mais buscadas por 
empregadores no 1º semestre

A importância 
dos dados na tomada 

de decisão
Diante do novo 
cenário de 
transformação 
digital em que 
vivemos, é 
importante que as 
tomadas de decisão 
sejam cada vez mais 
baseadas na gestão 
de dados

E, também, que o ges-
tor comece a readap-
tar o seu pensamento 

estratégico. 
Para se ter uma ideia, um 

estudo do IDC, encomen-
dado pela empresa de data 
analytics Qlik, realizado 
com 1,2 mil líderes de ne-
gócios em 11 países, aponta 
que as empresas brasileiras 
que aprimoraram a tomada 
de decisões investindo em 
análise de dados tiveram, 
em média, um aumento de 
21% nas receitas.

No contato frequente 
com empresas é comum 
recebermos demandas para 
solução de problemas, que 
requerem algum tipo de 
diagnóstico. Como em uma 
consulta médica é neces-
sário que o “paciente” nos 
exponha as suas queixas, e 
nos deixe explícito o tipo de 
problema que o aflige. Isso 
nem sempre acontece com 
clareza, o que nos obriga 
a utilizar instrumentos, na 
identificação desses males, 
semelhantes aos exames 
laboratoriais ou de imagem 
utilizados pelos médicos. 

Sem essas informações, 
poucos médicos, diferente-
mente do passado, receitam 
ou emitem um parecer. 
Esses exames são baseados 
em entrevistas e informa-
ções internas, que sinali-
zam com muita precisão as 
correções necessárias e os 
procedimentos para que o 
“paciente” volte à sua vida 
saudável.

Não é novidade que as 
transformações têm acon-
tecido e impactado os 

negócios em uma veloci-
dade tão grande, que torna 
ainda mais necessário que 
as decisões sejam tomadas 
de formas mais rápidas e 
eficazes - o que só é possível 
com o auxílio da gestão de 
dados.

Tome uma decisão: Invista 
na análise de dados - É um 
fato que a análise de dados já 
faz parte da rotina organiza-
cional de qualquer empresa. 
O estudo do IDC aponta 
também que em relação ao 
desempenho das empresas, 
as melhorias mais relatadas 
como resultado de investi-
mentos em gerenciamento 
e análise de dados foram 
satisfação/fidelidade do 
cliente (90%), lucro (89%) 
e ofertas de serviços (89%).

Geralmente as empresas 
possuem em seus arquivos, 
e geram na sua operação 
diária, uma quantidade de 
informações suficientes e 
necessárias, para que as to-
madas de decisões possam 
ser corretivas e assertivas. 
Porém poucas pessoas se 
dedicam, ou tem o senso 
analítico próprio, para lidar 
e avaliar as informações 
disponíveis, de forma que 
elas sejam um diferencial. 

Resultados de exames 
na mão de leigos, pouca 
utilidade prática possuem. 
Na mão de especialistas, 
tornam-se instrumentos 
importantes e decisivos 
para uma recomendação 
confiável. Reveja as suas 
informações internas, de 
mercado, de concorrentes, 
de preços, e de produtos. 
Reavalie sua situação de 
caixa, de compromissos 
financeiros. Analise o poten-
cial de talentos disponíveis e 
que mereçam uma atenção 
especial.

Trate suas informações 
como armas preciosas para 
conseguir diferenciais e 
tomar decisões certeiras e 
inovadoras.

(*) - É conselheiro de empresas e 
sócio diretor da Exxe Consultoria 
Empresarial (http://exxe.com.br/).

Marcos Sardas (*)
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A economia já está sentindo os efeitos do retorno do varejo.

Roberto Vilela (*)                       

O aporte estrangeiro, 
apontado no indica-
dor de Investimentos 

Diretos no país, do Banco 
Central, sinalizou sua reto-
mada, crescendo, de janeiro 
a maio, 30% a mais do que 
no ano anterior, atingindo 
US$ 22,5 bilhões. 

Esse crescimento demons-
tra a aposta de outros países 
na economia brasileira e 
pode auxiliar a aumentar 
volumes de negócios, esti-
mulando a entrada de novas 
empresas em nosso territó-
rio. Em uma pesquisa livre, 
aplicada em meu perfil no 
LinkedIn, percebe-se que 
os gestores apostam em um 
cenário otimista, onde 70% 
dos votantes acreditam no 
aumento das vendas para o 
segundo semestre de 2021, 
seguido pelo desejo de 
estabilidade nos negócios, 
com 16% dos votos. Muito 
dessa animação está ligada 
à evolução da vacinação no 
país, que auxilia na projeção 
de um sólido crescimento.

Mas antes de iniciar as 
expectativas, temos que 
compreender os impactos do 
último ano. Ainda que os di-
ferentes setores brasileiros 
tenham demonstrado sua re-
siliência, emergindo da crise 
apostando em novas pers-
pectivas e metodologias, há 

70% dos gestores apostam em um cenário otimista para o 
segundo semestre.

Início da retomada demanda gestão 
organizacional de empreendedores

Ainda que seja complexo projetar cenários futuros, vista toda a imprevisibilidade do atual momento, já 
é possível perceber que o Brasil vem iniciando sua caminhada em prol da recuperação econômica

tendências que se formulam, 
a experimentação é a chave. 
Além de trabalhar pelo ree-
quilíbrio financeiro, gestores 
devem conciliar o presente 
com o olhar para o futuro e 
trabalhar em ferramentas 
que permitam um maior 
leque de possibilidades e 
oportunidades. 

Para tanto, além de explo-
rar os recursos tecnológicos, 
buscar trabalhar a alta ges-
tão, desenvolver políticas 
internas focadas na cultura 
organizacional e fortalecer 
o relacionamento com os 
clientes são passos que 
podem nortear os empre-
endedores neste percurso. 
Por fim, o que determinará 
o seguimento do negócio 
nesta retomada é, mais do 
que nunca, a habilidade de 
gestão. 

Empresas que saibam ge-
renciar seus empreendimen-
tos e escolher, sabiamente, 
seus investimentos terão 
mais chances de alcançar 
bons resultados. Já aquelas 
que se imergem apenas em 
sua própria realidade, sem 
analisar cenários ou tardan-
do na tomada de decisões, 
não chegarão a tempo para 
esta corrida. 

(*) - É consultor empresarial e mentor 
de negócios. Autor dos livros 

‘Em Busca do Ritmo Perfeito’ e 
‘Caçador de Negócios’ 

(www.orobertovilela.com.br).
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de se ressaltar que, dentre 
todas as mudanças aderidas, 
não existem, neste cenário, 
novidades surpreendentes. 
Tudo que hoje ocorre no país, 
e no mundo, já estava em mo-
vimento, sendo tendências 
que já se propagavam com a 
quarta revolução industrial. 
Uma rápida pesquisa já é o 
suficiente para demonstrar 
que o conceito não é novo. 

Surgiu há, aproximada-
mente, uma década, quando 
o governo alemão visava  re-
cuperar sua participação na 
indústria global, apostando 
na alta tecnologia e inovação 
como motor para elevar a 
competitividade. Embora 
o Brasil estivesse defasado 
neste avanço, as vivências 
adquiridas no último ano e 

as mudanças de consumo 
aceleraram este desenvol-
vimento, levando o país ao 
cenário que percebemos 
hoje. E, ainda que as em-
presas precisem reformular 
suas práticas e modernizar 
seus processos para segui-
rem ativas, também se deve 
ressaltar que inovações não 
são ferramentas fantasiosas 
ou mirabolantes. 

A inovação, muito aborda-
da ultimamente, nada mais 
é do que um novo olhar 
sobre o sistema, buscando a 
diminuição da complexidade 
para gerar resultados. Para 
tanto, cada caminho é único. 
Tortuoso? Talvez, mas não 
inalcançável e não precisa 
ser visto como assustador 
ou complicado. Entre as 

O Banco Nacional de Empregos - BNE listou as dez 
ocupações com maior número de vagas abertas no 1º 
semestre: estagiário; vendedor; auxiliar administrativo; 
auxiliar de serviços gerais; atendente; auxiliar de produ-
ção; recepcionista; motorista; assistente administrativo e 
promotor de vendas. As buscas por estagiário, vendedor, 
auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais cres-
ceram respectivamente 19%, 44%, 26%, 69%. 

No ano passado, por exemplo, foram 5.456 vagas 
disponíveis para vendedor, contra 7.872 oportunidades 
neste ano, com o comércio mais aquecido. Para o CEO do 
Banco Nacional de Empregos - BNE, Marcelo de Abreu, a 
economia já está sentindo os efeitos do retorno do varejo. 
“Após o ano difícil de 2020, estamos vendo o mercado de 
trabalho voltar a se estabilizar, principalmente nos setores 
que foram mais impactados pela pandemia, como é o caso 
do comércio”, explica. 

As vagas de estágio, que também foram impactadas em 
2020, voltaram a subir em 2021. Até o primeiro semestre 
do ano passado, foram 6.716 vagas contra 8.057 neste 
ano. De fevereiro a outubro de 2020, as vagas de estágio 
caíram 56% quando comparadas com o ano anterior. “O 
fechamento de oportunidades de estágio foi consequência 
da mitigação de gastos de muitas companhias”, comenta 
Marcelo. 

O candidato interessado em obter as vagas deve se 
atentar às tendências do setor e buscar qualificação para 

preencher essas posições. “É importante que os candidatos 
prestem atenção nos setores que mais estão contratando 
e comecem a candidatar seus currículos nas plataformas 
de emprego, como o BNE”, conta Marcelo. 

O currículo deve ter informações atualizadas, objeti-
vidade e atenção aos erros. “É muito comum encontrar 
currículos desatualizados e com erros de ortografia. Os 
documentos devem ter informações objetivas e precisas, 
visto que os recrutadores não gastam muito tempo lendo 
currículos”, finaliza Abreu. - Fonte e outras informações: 
(www.bne.com.br). 
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Ricardo Hiraki Maila (*) 

Quando pensamos no destino na nossa 
sociedade, observamos que existirão diver-
sos desafios a serem superados. 

Crescemos ouvindo sobre os prováveis 
problemas climáticos pelo efeito do aque-
cimento global, a água como um provável 
recurso de disputas internacionais, a pro-
dução de alimentos para uma população 
mundial cada vez maior, a geração de 
energia sustentável e até o que parecia 
improvável, mas agora já virando história, 
uma pandemia. 

No entanto, já notaram que outro enorme 
desafio que teremos que superar é termos 
recursos financeiros para custear uma apo-
sentadoria de pessoas que vivem cada vez 
mais? Ou ainda que vivemos em um sistema 
de aposentadoria por boa parte do mundo 
e, inclusive no Brasil no qual as gerações 
mais novas custeiam os aposentados, 
mas que a base da pirâmide tem mudado 
a proporção? Menos pessoas nascem e a 
expectativa de vida tem aumentado. 

No Brasil temos um agravante ainda 
maior, estamos nos tornando um país de 
alta expectativa de vida e na economia não 
estamos evoluindo para um país mais rico. 
Para financiar uma aposentadoria existem 

basicamente três possibilidades: a Previ-
dência Social do Governo, fundo de pensão 
através das empresas que trabalhamos e a 
produção de patrimônio pessoal. 

A Previdência Social já representa mais 
de 30% dos custos do orçamento do Go-
verno, por isso, essa pauta se tornou tão 
importante dentro da política econômica do 
Brasil e também de muitos outros países. 
Já é certo que esse formato é insustentável 
e por isso o futuro dele é que tenha cada 
vez mais alterações em suas regras. 

Os fundos de pensões dentro de empre-
sas ou grupos de profissões tem se tornado 
cada vez mais raros. Estudos recentes mos-
tram que houve uma redução de quase 50% 
na oferta desse benefício; especialmente 
impulsionado pela flexibilização das leis 
trabalhistas, sistemas de terceirização e 
avanço de tecnologias. 

Desse modo, a terceira via se torna a mais 
importante e desafiadora para nós, significa 
que precisaremos fazer por nós mesmos 
a geração de patrimônio privado que irá 
nos custear na velhice. Mas então, qual o 
tamanho dessa “bucha”? Para a geração 
que está trabalhando hoje será enorme. 
Significa que precisaremos deixar de con-
sumir parte hoje, para salvar e investir, e 

assim, talvez ter o suficiente para o futuro 
e isso definitivamente não é nada simples. 

Temos uma enorme dificuldade de gerar 
conexão com o nós do futuro e assim vemos 
pouca importância em realizar sacrifícios 
hoje, isso afeta nossa disciplina e foco. Essa 
falta de empatia por nós mesmos velhos 
quebra o motivo. A desigualdade social e 
a não evolução da economia têm gerado 
orçamentos familiares cada vez mais res-
tritos, o que tem dificultado a possibilidade 
de termos espaços de reserva de recursos. 

Afinal, se a situação aperta, nos resta 
pagar o presente para nos mantermos. 

E a falta de educação financeira e a inércia 
de aceitarmos conviver com dívidas e con-
sumos de coisas que não são importantes, 
produzem perdas que dificultam ainda 
mais produzir a geração de salvas pessoais. 

A ideia neste artigo não é criar ansieda-
de e pessimismo sobre o futuro, mas sim 
chamar atenção e trazer a responsabilidade 
para hoje. Não teremos opção de terceirizar 
a Governo ou empresas o nosso conforto 
uma vez velhos. Precisaremos aprender a 
fazer nós mesmos esse caminho. 

(*) - Formado em Administração pela FGV, 
com pós em Gestão de Negócios pelo Mackenzie e 
MBA pela FGV, é sócio-fundador e atua como CEO 

e CFO da Plano Consultoria.

O enorme desafio da aposentadoria. Você não 
vai querer pagar pra ver

Assim como já ocorreu no 
passado, o mercado imobi-
liário tem demonstrado ma-
neiras para crescer, mesmo 
em meio à crise econômica 
que o país passa em razão 
da pandemia de Covid-19. 
Obviamente que, no caso da 
pandemia, a orientação de se 
fazer isolamento social, que 
fez com que muitos come-
çassem a trabalhar em casa, 
foi preponderante. Aliado a 
isso, se tem a baixa da taxa 
de juros que foi aplicada pelas 
instituições financeiras.

O presidente da Associação 
Brasileira dos Mutuários da 
Habitação (ABMH), Vinícius 
Costa, observa que, com a ne-
cessidade e disposição de per-
manecer em casa para evitar 
contágio e a proliferação da 
doença, as pessoas passaram 
a ter uma maior consciência 
e ligação com a casa própria. 
“Isso porque passou a ser 
colocado na balança a disputa 
de qualidade de vida versus 
qualidade do imóvel”.

Antes da pandemia, com o 
trabalho, sendo concentra-
do especialmente na sede 
das empresas, as pessoas 
não se importavam muito 
com o estado do imóvel. “O 
que mais importava, às ve-
zes, era simplesmente uma 
localização para facilidade 
de locomoção”, justifica. 
Hoje, com a alta do home 
office e a necessidade de 
se permanecer em casa, a 
residência acaba sendo um 
pouco afastada, na busca de 

imóveis que fornecem à fa-
mília uma melhor qualidade 
estrutural.

“Vê-se muito isso através 
da procura por imóveis em 
condomínios de casa com 
área verde e prédios mais 
estruturados com área de 
lazer, por exemplo”, diz Viní-
cius Costa. Ele acredita que 
concentração de pessoas nas 
grandes cidades também po-
derá sofrer um impacto. “Isso 
porque esses imóveis são mais 
facilmente encontrados em 
regiões metropolitanas ou 
cidades menores, mas mais 
próximas de grandes cen-
tros”, aponta.

Somado a esse movimento 
de busca de qualidade de 
moradia, ligada à estrutura 
do imóvel, tem-se a baixa na 
taxa de juros que privilegia a 
aquisição à locação. “Com a 
taxa de juros do financiamen-
to baixa e a alta do IGP-M, 
investir recursos em parcela 
de financiamento, mesmo pa-
gando juros, é algo muito mais 
vantajoso financeiramente a 
pagar um aluguel mensal”, 
conta o presidente da ABMH

Mas não é só o ponto de 
vista financeiro que bate 
nessa conta, segundo Vinícius 
Costa. “A aquisição de um 
imóvel configura aumento de 
patrimônio, que não tende a 
perder valor. Já no caso da 
locação, todo o valor investido 
não vai retornar em forma de 
patrimônio à família”. Fonte 
e outras informações: (www.
abmh.com.br).

Pandemia aponta novos rumos 
para o mercado imobiliário
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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$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 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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Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial
Alteração de nome: Maria Dalila Souza Francisca da Paz, brasileira, solteira, estudante, 
nascida aos 29/12/2002, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Edilson Francisco da Paz e Fabiana Souza Evangelista, alterou seu 
nome para: Maria Dalila Souza da Paz, de acordo com o artigo 56 da Lei 6015/73 e 
Provimento 01/2021 CGJ.

Claudio Faria (*)
 

A crescente demanda 
por processos auto-
matizados exige uma 

constante evolução tecnoló-
gica e cultural nas empresas. 
No setor financeiro não é 
diferente: atualmente, ve-
mos uma grande diferença 
dos novos bancos - com 
destaque para as fintechs, 
que já nasceram utilizando 
os conceitos e tecnologias de 
hiperautomação - em relação 
aos bancos tradicionais, que 
ainda são muito dependen-
tes de atividades não auto-
matizadas em backoffice. 

Essa diferença ocasiona 
uma procura elevada dos 
bancos tradicionais por 
tecnologias de automação, 
com objetivo de promover 
aumento da competitivida-
de. A hiperautomação repre-
senta uma tendência forte 
no mercado, pois envolve 
a utilização da inteligência 
artificial em conjunto com 
as soluções de automação já 
estabelecidas. Entre os seus 
principais benefícios para 
as instituições financeiras, 
destaco os seguintes: 
 1) Minimização de er-

ros - Os processos ma-
nuais são custosos não 
apenas em tempo, mas 
também em riscos de 
erro e retrabalho. Com 
a hiperautomação, ob-
servamos uma redução 
desses fatores atrelada 

A hiperautomação representa uma tendência forte no mercado.

Em abril do corrente 
ano, através da Me-
dida Provisória 1.045 

foi retomado o Programa de 
Preservação do Emprego 
e da Renda, no intuito de 
(I) preservar o emprego 
e a renda, (II) garantir a 
continuidade das ativida-
des laborais e empresariais 
e (III) reduzir o impacto 
social decorrente das con-
sequências da emergência 
de saúde pública em virtude 
da Covid-19.

Tal política pública se 
estrutura a partir de dois 
grandes pilares: a) de um 
lado, a flexibilização das 
regras relativas à suspen-
são temporária do contrato 
de trabalho e da redução 
de jornada, com redução 
proporcional de remunera-
ção; b) em contrapartida, 
a previsão de adoção da 
política econômica-traba-
lhista consubstanciada na 
implementação do Benefí-
cio Emergencial e o fran-
queamento, às empresas, 
que paguem uma ajuda 
compensatória mensal, am-
bas em substituição à renda 
dos empregados.

Foram mantidos, em sua 
generalidade, os parâme-
tros estabelecidos pela 
Medida Provisória 936/2020 
e, assim, o valor do Bene-
fício Emergencial (BEM) 
será proporcional ao valor 
que seria devido a título de 
seguro-desemprego (cal-
culado nos moldes da Lei 
7.998/90), mas será pago 
durante todo o período de 
alteração contratual (tanto 
na redução de jornada como 
na suspensão do contrato).

Caso haja redução de jor-
nada, o valor do BEM será 
proporcional ao percentual 
da redução aplicada, toman-
do como parâmetro o valor 
do que seria devido a título 
de seguro-desemprego. 
Caso opte pela suspensão 
do contrato de trabalho, o 
BEM será de 100% do valor 
do seguro-desemprego ou 
de 70% deste, caso o em-
pregador assuma a ajuda 
compensatória mensal.

Da mesma forma do que 
no ano passado, o BEM 
não exige qualquer forma 
de carência, sendo pago ao 
empregado independente-
mente do cumprimento de 
qualquer período aquisitivo, 
do tempo de duração do 
vínculo empregatício bem 
como do número de salários 
percebidos na empresa. Não 
será concedido o BEM àque-
le que esteja: (I) ocupando 
cargo ou emprego público 
ou cargo em comissão de li-
vre nomeação e exoneração 
ou seja titular de mandato 
eletivo; (II) em gozo do 
seguro-desemprego, em 
quaisquer de suas modalida-
des, bem como do benefício 
de qualificação profissional 
de que trata o art. 2º-A da 
Lei nº 7.998/90; (III) em gozo 
de benefício de prestação 
continuada do Regime Geral 
de Previdência Social ou dos 
regimes próprios de previ-
dência social, com exceção 
da previsão do art. 124 da 
Lei 8.213/91 (que se refere à 
possibilidade de cumulação 
do seguro-desemprego com 

os benefícios de pensão por 
morte ou auxílio-acidente). 
Logo, constata-se que o 
BEM não será concedido  
se o empregado possuir 
alguma outra fonte (ain-
da que parcial) de renda.

Em relação às contri-
buições previdenciárias, 
nos meses em que o segu-
rado não contribuir com 
o montante mínimo que é 
esperado pelo INSS aquela 
competência mensal não 
será aproveitada para fins 
previdenciários. Não valerá 
como tempo de contribui-
ção e, a partir do Decreto 
10.410/2020, também não se 
prestará para configuração 
e manutenção da qualidade 
de segurado, bem como para 
ampliação do denominado 
período de graça (art. 15, 
da Lei 8.213/91).

Ressalta-se que no caso da 
redução de jornada, ocorre 
consequentemente uma 
redução de remuneração e 
redução proporcional das 
contribuições previdenciá-
rias; no caso da suspensão 
do contrato de trabalho não 
haverá nenhuma remunera-
ção e, portanto, não haverá 
recolhimento de contribui-
ções previdenciárias devi-
das pelo segurado.

Todavia, o art. 8º, § 3º, II, 
da MP 1.045/2021 autori-
za que o empregado re-
colha espontaneamente 
suas contribuições como 
segurado facultativo, 
o que será improvável 
já que teve sua renda 
mensal afetada. Porém, 
em virtude da atual situação 
econômica causada pela 
pandemia é esperado que 
em ambas as alternativas 
da alteração contratual,  os 
empregados não alcancem a 
contribuição mensal mínima 
prevista no art. 195, §14, da 
Constituição da República.

O mais prudente, diante 
deste cenário, seria buscar 
uma perspectiva de inclusão 
previdenciária, conforme 
art. 201, §12, da Constitui-
ção da República, aplicando 
alíquotas diferenciadas, 
menores, tal qual é estipu-
lado para donas de casa ou 
estudantes de baixa renda, 
ao invés de simplesmente 
se exigir a complementação 
integral para os empregados 
que, momentaneamente, 
se encontram destituídos 
de renda.

Por fim, importante res-
saltar que o Projeto de 
Conversão em Lei da Medida 
Provisória 1.045 mantêm, 
em linhas gerais, os mesmos 
termos já existentes em re-
lação à redução de jornada 
e suspensão do contrato de 
trabalho, mas inova em rela-
ção à sistemática existente e 
propõe algo como alíquotas 
diferenciadas (menores) 
para o recolhimento das 
contribuições previdenci-
árias do empregado que 
teve diminuição de sua 
remuneração. Importante 
acompanhar esse projeto e 
ver se haverá sua aprovação. 

Eduardo Moisés

Recolhimento 
de contribuições 
previdenciárias e 

legislação emergencial

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

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas

Quatro benefícios da hiperautomação 
para o mercado financeiro

A hiperautomação representa uma tendência forte no mercado, pois envolve a utilização da inteligência 
artificial em conjunto com as soluções de automação já estabelecidas

cilmente absorvidas 
pela máquina. Isto 
porque grande parte 
das atividades podem 
ser guiadas sozinhas 
por meio do uso de 
Inteligência Artificial 
aplicada às soluções 
de automação tradi-
cional. Um benefício 
observado é o aumento 
da produtividade sem 
ocasionar em aumento 
dos custos de manu-
tenção operacional. 

Com a hiperautomação as 
possibilidades são diversas, 
e não é à toa que ela foi 
listada em relatório recente 
da Gartner como uma das 
principais tendências tec-
nológicas estratégicas para 
2021. Estamos falando de 
uma estratégia tecnológica 
inevitável para o mercado 
financeiro baseada em auto-
mação de processos com uso 
de Inteligência Artificial que 
potencializa as capacidades 
dos colaboradores por meio 
da implantação do conceito 
de “colaborador virtual” na 
organização. 

Com os processos mais 
ágeis, as possibilidades de 
novos negócios se multipli-
cam e, assim as instituições 
podem sobreviver e prospe-
rar em um mercado cada vez 
mais competitivo. 

(*) - É Senior Pre-Sales Solution 
Specialist na GFT Brasil.

ao aperfeiçoamento 
dos processos, possibi-
litando a identificação 
rápida de gargalos e 
definição das melhores 
rotas para solucioná-
-los. Isto auxilia na 
tomada de decisão, 
reduz os erros, me-
lhora a performance 
e, consequentemente, 
aumenta a satisfação 
do cliente final. 

 2) Redução de custos - 
Ao minimizar os erros e 
otimizar os processos, 
temos uma redução 
significativa nos gas-
tos. Isso porque o re-
trabalho é eliminado e 
o colaborador passa a 
atuar em atividades de 
maior valor intelectual. 
Há um aumento na 
eficiência operacio-
nal, as respostas aos 
clientes se tornam 
mais rápidas, o que 
gera uma redução na 
sua rotatividade e nos 
prejuízos. A aplicação 

de Inteligência Arti-
ficial nas soluções de 
automação tradicional 
permite insights nunca 
vistos antes com base 
nas atividades do dia a 
dia. 

 3) Controle do pro-
cesso - Empresas 
têm processos comple-
xos, muitas vezes não 
formalizados ou não 
integrados de ponta a 
ponta. Com a hiperau-
tomação este cenário 
muda, pois por meio 
da utilização de Inteli-
gência Artificial e tec-
nologias de Mineração 
de Processos atreladas 
às soluções de auto-
mação tradicional é 
possível atingir uma 
governança preditiva 
dos processos na or-
ganização. 

 4) Escalabilidade - O 
aumento da eficiência 
operacional permite 
que mais demandas 
de trabalho sejam fa-
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Haroldo Matsumoto (*)

Escassez de matéria-prima, afastamen-
to de um colaborador por acidente, mer-
cadoria extraviada e até uma pandemia.

Esses são apenas alguns dos inúme-
ros imprevistos que empreendedores e 
empresários podem enfrentar em algum 
momento. As incertezas são eternas com-
panheiras na trajetória empreendedora e 
você já deve ter notado que é  impossível 
programar um caminho perfeito, cobrindo 
todas as variáveis possíveis. 

Mas calma, não quero assustar e nem 
deixar aqui uma mensagem de pessi-
mismo. Pelo contrário, o objetivo aqui 
é, justamente, ajudar a enfrentar esses 
desafios, quando eles surgirem!  Primei-
ro, é importante ter em mente que saber 
lidar com imprevistos é uma característica 
importante para ser um empreendedor de 
sucesso. Também é interessante entender 
que há formas de minimizar a ocorrência 
de algumas situações imprevistas. 

O planejamento empresarial é um 
dos caminhos para isso. Ao estipular 
objetivos, traçar metas e estabelecer 

estratégias para alcançá-las, consegui-
mos avaliar e até prever quais podem 
ser os obstáculos que surgirão no per-
curso, embora alguns sejam bastante 
imprevisíveis, caso da pandemia que 
o mundo está vivendo. Outro exercício 
interessante é traçar cenários e pensar 
nos imprevistos que podem aparecer.  

Avalio que outro passo válido é ter um 
Plano de Continuidade de Negócios. O 
conteúdo e os componentes de um plano 
como esse vão variar de uma empresa para 
outra e podem ter níveis de detalhamento 
de acordo com a complexidade técnica 
e cultura de cada negócio. Oriento que 
todos os departamentos da companhia 
sejam avaliados e “cobertos” com medidas 
preventivas. Para isso, é importante ava-
liar os pontos fortes e fracos da empresa 
e, com base nessa análise, estabelecer os 
riscos possíveis. 

Depois, é hora de avaliar de que maneira 
essas ameaças podem impactar a empresa 
e, por fim, estabelecer um planejamento 
estratégico com orientações sobre as me-
didas que precisam ser adotadas para a 
retomada das operações. Também é válido 

ter um Plano de Contingência previamente 
estabelecido. Ele será utilizado caso todas 
as medidas preventivas falhem.  

Ter todos esses cenários traçados e 
pensar nas consequências obviamente 
não vão, por si só, livrar as empresas ou 
fazer com que elas passem ilesas por im-
previstos e até por crises. Porém, podem 
ajudar a minimizar os impactos para o 
negócio. Nenhum de nós jamais imaginou 
passar por um longo período de incertezas, 
tanto tempo com nossas empresas de 
portas fechadas, com limitação da nossa 
circulação pelas cidades, encarar falta de 
matéria prima em uma série de setores e 
precisar de autorização para que apenas 
o essencial funcione. 

Não imaginar um cenário como esses, no 
entanto, não impediu que essa se tornasse 
uma realidade no mundo inteiro. Agora 
que já temos essa experiência, podemos 
encarar os imprevistos com mais sabedo-
ria, jogo de cintura e resiliência.  

(*) - É especialista em gestão de negócios e 
sócio-diretor da Prosphera Educação Corporativa, 

consultoria multidisciplinar com atuação entre 
empresas de diversos portes e setores da 

economia. 

Lidar com imprevistos 
exige sabedoria e jogo de cintura
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a entrega contínua de patches para manter a segurança e 
os que que melhoram a forma como o software funciona. 

3Operação global - Nem mesmo os maiores prove-
dores de nuvem têm data centers que oferecem cobertura 
global completa. Para operar com alcance mundial, as 
empresas precisarão de um conjunto mais amplo de data 
centers localizados, com flexibilidade para migrar de uma 
nuvem para outra se um centro estiver offline. A pandemia 
e as mudanças climáticas deixaram claro que as empresas 
globais devem esperar o inesperado. 

4Automação das tarefas do "Dia 2" - O software 
híbrido vem com automação integrada, o que significa 
que ele pega as tarefas do "Dia 2" e as automatiza. Dia 2 
é um termo usado para descrever o que precisa ser feito 
desde o dia em que o software é instalado ou comprado. 
E, essencialmente, concluir essas tarefas do Dia 2 é o que 
os fornecedores de software oferecem. 

Infelizmente, essa dinâmica permite que eles usem 
atalhos porque esse comportamento não é visível para os 
clientes. Em contraste, com o software híbrido, as tarefas 
do Dia 2 vêm integradas como operadores, permitindo que 
os departamentos de TI observem mais de perto como o 
software está operando, mesmo em um ambiente SaaS. 
Vamos pensar nisso como uma versão melhor testada e 
mais comercializada do ambiente SaaS. 

Outro desenvolvimento interessante é que às vezes uma 
solução vem montada com componentes de vários forne-
cedores de software ou código aberto. Você prefere ter um 
operador desenvolvido diretamente pelo fornecedor do 
software ou pelo departamento de TI de uma empresa de 
software que pode não ter o mesmo nível de especialização? 
É o ecossistema de fornecedores de software que tornará 
as soluções completas mais confiáveis. 

5Escala automática para atender à demanda - 
Para maior resiliência, as empresas também precisarão de 
mais flexibilidade para aumentar ou diminuir sua capacidade 
de computação em paralelo com a demanda. Um varejista 
pode experimentar uma multiplicação da demanda por 
seus produtos durante a temporada de compras de final 
de ano ou com a perspectiva de um possível fechamento 
ou falta de suprimentos. 

Um dos recursos avançados que a nuvem híbrida oferece 
é a capacidade de redimensionar o software com escala 
automática, adicionando mais capacidade horizontal e ver-
ticalmente. É uma coisa maravilhosa, especialmente porque 
mais provedores de nuvem estão facilitando o consumo de 
capacidade dinâmica. 

A automação é a chave para superar os desafios de ne-
gócios hoje, e a nuvem híbrida é o combustível que impul-
sionará essa nova geração de software. Na IBM, estamos 
convertendo portfólios inteiros de software para o modo 
híbrido. O motivo é garantir maior resiliência para nossos 
clientes, mas também reduzir o custo de operação do sof-
tware para eles. 

 
 (*) - É Vice-presidente, Líder de Technology Technical  

Community na IBM América Latina.
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Ao mesmo tempo, esse modo isola sua organização das 
consequências que um ambiente SaaS mal gerenciado pode 
ter. Se necessário, para garantir resiliência, a empresa pode 
reimplantar o software para outra nuvem ou provedor de 
serviços. 

2Gerenciamento simplificado do ciclo de vida 
dos aplicativos - De atualizações de recursos do sistema 
a patches de segurança necessários, todo software passa 
por um ciclo de vida de aplicativos que as organizações 
precisam manter atualizado. 

Particularmente em uma situação de violação de segu-
rança muito crítica, a emissão de atualizações de software 
e a garantia de que toda a força de trabalho as baixe pode 
expor toda a organização a vulnerabilidades e, ao mesmo 
tempo, aumentar o tempo de inatividade do aplicativo. 
Em vez disso, as plataformas de nuvem híbrida permitem 

O ano passado testou a resiliência das operações de negócios, de todas as maneiras imagináveis. A pandemia pressionou as cadeias de 
abastecimento, dificultou o gerenciamento da força de trabalho e fechou partes de nossa economia. Hoje, mais e mais empresas são 

software. Isso significa que quando seu software não está mais disponível, todo o negócio não está mais disponível. 

Andrés Dagotto (*)              

O investimento insuficiente em automação de nuvem, 
bem como a falta de compreensão de como os pro-
vedores de software baseados em SaaS realmente 

operam "nos bastidores", colocou as empresas em risco. O 
que impulsiona a próxima geração de resiliência é o modelo 
do software híbrido. Ele foi descrito como um software que 
pode ser executado em qualquer nuvem, mas o maior valor 
vem da automação, que conta com "operadores". 

A maneira mais simples de descrever esses operadores 
é a automatização de tarefas comuns que uma equipe de 
operações de TI tradicionalmente faria manualmente. Isso 
é o que temos feito há muito tempo em ambientes SaaS 
para reduzir custos operacionais. A diferença aqui é que 
agora integramos e entregamos essa automação junto 
com o produto, portanto, ela também passa por um nível 
muito mais alto de testes. É o que permite que o software 
seja executado em qualquer lugar, para citar uma de suas 
muitas vantagens. 

1O software de nuvem híbrida é muito mais 
confiável - As empresas que compram software nem 
sempre têm tempo ou recursos suficientes para aprender 
todos os segredos de um aplicativo. Por isso, elas pedem 
aos fornecedores de software para gerenciá-lo, mas isso 
não as dispensa de ter que garantir a resiliência em um 
ambiente de nuvem. Isso pode ser difícil de conseguir com 
a maioria dos provedores de SaaS, pois eles não querem 
deixar os clientes "olharem para os bastidores". 

A nuvem híbrida resolve esse problema permitindo que 
a equipe de TI da empresa, se necessário, execute tudo 
em seu ambiente de teste e depois o implante em toda a 
organização. Como alternativa, você também pode fazer 
com que o fornecedor do software o execute para você, 
proporcionando um nível mais alto de controle e visibilidade, 
bem como maior confiabilidade. 
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CINCO RAZÕES PELAS 
QUAIS O SOFTWARE 
HÍBRIDO É O COMBUSTÍVEL 
DA PRÓXIMA GERAÇÃO  
DE SOFTWARE

AVANÇO
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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: NATAN ARIEL ALVES, estado civil solteiro, profissão analista financeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Delfino Alves e de Sonia Regina Vicente Alves. A pretendente: 
RENATA CASTRO GOIVINHO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (29/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Rogerio de Oliveira Goivinho e de Rosilene da Conceição Castro.

O pretendente: WESLEY GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rogerio da Silva e de Valdriana Gomes da Silva. A pretendente: 
ELÂINE BENEDITA DA SILVA, estado civil solteira, profissão coordenadora de turno, 
nascida em Arujá, SP, no dia (21/10/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Pedro da Silva e de Benedita Alzira da Conceição da Silva.

O pretendente: MICHEL FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
assistente logístico, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/1990), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Bosco Monteiro do Nascimento e 
de Maria Dulce Ferreira Coelho do Nascimento. A pretendente: FABIANA SANTIAGO 
PAULINO, estado civil solteira, profissão supervisora de departamento jurídico, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Emitério Paulino e de Maria Aparecida Santiago Paulino.

O pretendente: KELLY PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão farmacêutica, 
nascida em Suzano, SP, no dia (11/02/1986), residente e domiciliada em Suzano, SP, filha 
de Alonso Araujo da Silva e de Quitéria Pereira da Silva. A pretendente: NEIDE SANTOS 
DE LIMA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (18/02/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Clovis Silveiro de Lima e de Maria Inês Santos de Lima.

O pretendente: JOSÉ RIBEIRO FILHO, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nas-
cido em Saboeiro, CE, no dia (15/08/1967), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Dias Ribeiro e de Luzia Ferreira Costa. A pretendente: IVONE 
DE SANTANA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/05/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Firmino Olegario da Silva e de Leonídia de Santana e Silva.

O pretendente: GETULIO VARGAS MUNIS BACELAR, estado civil solteiro, profissão 
segurança, nascido em São Luis, MA, no dia (29/05/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raymundo Rodrigues Bacelar e de Maria do Socorro Munis 
Bacelar. A pretendente: ELIECI MAIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Elito Barbosa dos Santos e de Maria Aparecida Maia.

O pretendente: PÉTERSON FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão ope-
rador de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Bezerra de Lima e de Ilza Ferreira Lima. 
A pretendente: BEATRIZ SOARES DE LIMA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/09/2003), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Elton Soares de Lima e de Luciana Soares Ferreira de Lima.

O pretendente: EDER GASPAR, estado civil solteiro, profissão instrutor de trânsito, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Edilson Gaspar e de Maria das Graças Gaspar. A pretendente: RUBIA 
GRAZIELLA BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/07/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Heleno Barbosa da Silva e de Josefa Olimpio da Silva.

O pretendente: JEFERSON ADRIANO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
técnico de internet, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Nascimento Silva e de Katia Alves dos Santos. A 
pretendente: IZABEL CAROLINE DOS SANTOS NUNES, estado civil solteira, profissão au-
xiliar de computação, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Emerson Leandro Nunes e de Sonia dos Santos Nunes.

O pretendente: DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão lombador, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (08/05/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Daniel Lima de Souza e de Marivalda Maria de Oliveira. A pretendente: 
PATRICIA MENDES DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 
Juazeiro, BA, no dia (29/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Sandro José da Silva e de Edilma Joseane Mendes Santos Silva.

O pretendente: VINICIUS MATHEUS SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos José de Souza e de Sueli 
Santos de Souza. A pretendente: PATRICIA THAILANY VIEIRA FRANÇA, estado civil 
solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em Varzea do Poço, BA, no dia 
(03/06/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jadiel de 
Oliveira França e de Paula Dias Vieira.

O pretendente: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão gazista, 
nascido em Santo André, SP, no dia (19/04/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Jorge dos Santos e de Delian Gustavo dos Santos. A pretendente: 
MAYARA SOUZA CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcelo Cavalcante da Silva e de Jocilene Madalena de Souza Silva.

O pretendente: GILCIMAR SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em Taiobeiras, MG, no dia (27/10/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Izemar Silveira da Silva e de Justiniana Soares da Silva. A preten-
dente: LEIA FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Erli Alves da Silva e de Edinalva Fernandes da Cruz da Silva.

O pretendente: EDILSON ADEILDO GOMES, estado civil viúvo, profissão pintor, nascido 
em Três Lagoas, MS, no dia (17/02/1967), residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, 
SP, filho de Manoel Adeildo Gomes e de Maria Anunciada Gomes. A pretendente: ELAINE 
PEREIRA DE CASTRO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (04/12/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Paschoal Pereira de Castro e de Libenil Pereira de Castro.

O pretendente: JORGE RODRIGUES DOS SANTOS NETO, estado civil solteiro, profissão 
barbeiro, nascido em Dirceu Arcoverde, PI, no dia (24/01/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Justiniano Rodrigues dos Santos e de Sidinei dos Santos 
Rodrigues. A pretendente: ALANE DA SILVA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Raimundo Nonato, PI, no dia (16/02/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João da Mata da Silva e de Maria Bonfim da Silva Costa.

O pretendente: EDUARDO FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, estado civil solteiro, 
profissão almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/02/1981), residente e do-
miciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Ferreira e de 
Maria Benedita de Assis Ferreira. A pretendente: JULIANA MARIA DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profissão atendente, nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/02/1990), 
residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Valdete Pereira dos 
Santos e de Ana Maria dos Santos.

O pretendente: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão advogado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Julio Francisco da Silva Neto e de Ivanilda Oliveira Santos. A preten-
dente: GABRIELLE DO ESPIRITO SANTO LARA, estado civil solteira, profissão estilista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Claudio Bazilio Lara e de Maria Margarida do Espirito Santo Lara.

O pretendente: EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/08/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Donizete de Oliveira e de Solange Maria de Oliveira. 
A pretendente: DAIANE AUGUSTA RAMOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza 
hospitalar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1985), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Augusto Ramos Neto e de Maria Lucia do Carmo Ramos.

O pretendente: ALEXANDRO CASSEMIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/12/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Jose de Souza e de Tania Cassemiro. A 
pretendente: ROSANGELA APARECIDA PEREIRA, estado civil solteira, profissão en-
carregada de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/1976), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides de Souza e de Benedita Pereira.

O pretendente: EDNALDO GERCINO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Cupira, PE, no dia (06/08/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gercino José da Silva e de Maria Ernestina da Silva. A 
pretendente: RISONÉTE SILVA AMORIM, estado civil divorciada, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Jacobina, BA, no dia (12/10/1972), residente e domiciliada em 
São José do Jacuipe, BA, filha de José Amorim Soares e de Gildete Maciel da Silva.

O pretendente: NELSON TUFFY ASSAD JUNIOR, estado civil viúvo, profissão pastor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1963), residente e domiciliado em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, filho de Nelson Tuffy Assad e de Neusa Faria Assad. A pretendente: 
JULIANA DA SILVA EVANGELISTA, estado civil divorciada, profissão consultora de ven-
das, nascida em Suzano, SP, no dia (12/07/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Evangelista e de Celia Aparecida da Silva Evangelista.

O pretendente: MOISÉS DIONISIO BARBOZA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Dionisio Barboza e de Maria do Rosário Eleotéria Barboza. A 
pretendente: JULIANA VEIGA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativa, nascida em Santos, SP, no dia (05/03/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Souza Oliveira e de Maria Leonor do Nascimento Veiga.

O pretendente: BEIJAMIM VAZ MACHADO, estado civil viúvo, profissão ajudante de 
serralheiro, nascido em Santa Maria do Oeste, PR, no dia (07/05/1968), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Vaz Machado e de Carmelina 
Duarte. A pretendente: MARIA DA GLÓRIA SILVA DO NASCIMENTO DE LIMA, estado 
civil viúva, profissão do lar, nascida em Manaus, AM, no dia (26/11/1968), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Tomaz Batista do Nascimento e de 
Eunice Silva do Nascimento.

O pretendente: GABRIEL BRAGA MOTA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1996), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Lazaro Reinaldo Mota e de Elisangela Braga Mota. A pretendente: 
VICTÓRIA GOMES CRUZ, estado civil solteira, profissão servidora pública municipal, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1999), residente e domiciliada em Guaianazes, 
São Paulo, SP, filha de Marley Alves Cruz e de Tatiane Souza Gomes.

O pretendente: LUIZ ANTONIO DE PAIVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão cobra-
dor de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1987), residente e domiciliado na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio de Paiva. A pretendente: CARINA 
SANTOS LEANDRO, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (04/08/1989), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São 
Paulo, SP, filha de João Batista Leandro e de Helenite da Mota Santos Leandro.

O pretendente: KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/2002), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gilmar Oleriano da Silva e de Cristiane Oliveira de Souza. 
A pretendente: TAUANE CASSIANE DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/03/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edson Rocha da Silva e de Jorgina Maria da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO JOSÉ CORDEIRO, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em Belo Jardim, PE, no dia (15/06/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José de Oliveira Cordeiro e de Maria do Livramen-
to Cordeiro. A pretendente: LIZANDRA CHRISTINA ARAUJO DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (21/03/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josinaldo Alves da Silva e 
de Sonia Maria Araujo da Silva.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO SANTOS MARTINS, estado civil solteiro, profissão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Soares Martins e de Fatima das Dores dos Santos 
Martins. A pretendente: NICOLI MOURA MARTINS, estado civil solteira, profissão ven-
dedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Martins de Souza Junior e de Geissa Carla da 
Silva Viana Moura.

O pretendente: RAIMUNDO FERREIRA SOUSA, estado civil divorciado, profissão agente 
de transporte, nascido em Pedreiras, MA, no dia (20/06/1963), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aprígio Sousa e de Raimunda Ferreira Sousa. A pre-
tendente: DANIELA LUCIANA MARTINS CARDOSO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Paraíso do Tocantins, TO, no dia (16/12/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio Cardoso e de Elizabete Martins Cardoso.

O pretendente: RELBAT FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Miguel dos Campos, AL, no dia (17/02/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rosival Francisco da Silva e de Maria Benedita da 
Silva. A pretendente: THIFANNY ORZECHOWSKI NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Suzano, SP, no dia (14/09/1999), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo da Silva Nascimento e de Marilei 
Madalena Orzechowski.

O pretendente: CELIO APARECIDO DE PAIVA LUCAS, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em São João do Ivai, PR, no dia (30/03/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Lucas e de Maria de Lourdes Paiva Lucas. 
A pretendente: SONIA MARIA MOREIRA DA SILVA, estado civil viúva, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/03/1965), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Florindo Moreira e de Terezinha Alves de Souza Moreira.

O pretendente: JONATHAN PRATES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/2002), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cristiano Figueiredo da Silva e de Jacqueline Souza Mota Prates. 
A pretendente: BEATRIZ DA SILVA GOMES, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/2005), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Adelino Silva Gomes e de Tatiane Marques Ferreira.

O pretendente: ALLAN FRANCISCO GOMES, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco Gomes e de Raimunda Aparecida da Gama 
Gomes. A pretendente: PALOMA SILVA STEIN, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Wilson Stein e de Sandra Angelina da Silva.

O pretendente: ANDRE JUAN DELGADO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto Delgado e de Izildinha dos Santos Carvalho. A pre-
tendente: INGRIDY TARLEI DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexsandro dos Santos e de Rosimeire Pereira Tarlei dos Santos.

O pretendente: JOSEMIR CRISPIM DA SILVA, estado civil divorciado, profissão policial 
penal, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1970), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Crispim da Silva e de Iolanda de Mello Silva. A 
pretendente: JESSICA RIBEIRO BATISTA, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Betania Majary Ribeiro Batista.

O pretendente: EDSON AMANCIO DA PAIXÃO, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Cosme Neris da Paixão e de Iracy Amancia da Paixão. A pretendente: 
PATRÍCIA DE OLIVEIRA FREITAS, estado civil solteira, profissão empregada doméstica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Florisbela Oliveira de Paiva.

O pretendente: CHRISTIAN DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (31/05/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Neri Augusto Alves da Silva e de Elisete Moreira de Almeida Silva. 
A pretendente: DAYANE NERES DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/06/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Rafael da Silva e de Maria Eunice Neres Rafael.

O pretendente: LUCIANO DENNER DE OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, 
profissão programador PCP, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jean Almeida Ribeiro e de Claudia 
Miriam Aparecida Olimpio de Oliveira. A pretendente: LUCIANA MARIANO NIGRI, estado 
civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/04/2001), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Nigri e de Marta Mariano.

O pretendente: CLAUDINEI CAJUI DE NOVAES, estado civil divorciado, profissão 
professor, nascido em Morpará, BA, no dia (14/03/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Pereira de Novaes e de Antonia Otacilia Cajui de 
Novaes. A pretendente: SHEILA APARECIDA PAREDES SOARES, estado civil divorcia-
da, profissão assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/02/1980), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Gomes Soares e de 
Rosa Maria Paredes Soares.

O pretendente: PABLO GABRIEL SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ednilson Silva de Souza e de Rosilene Carneiro 
Torres. A pretendente: STEPHANIE ALMEIDA NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Suzano, SP, no dia (15/06/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Clei Manoel Nogueira e de Marcia de Almeida Celestino.

O pretendente: JOÃO VITOR MACEDO DUARTE, estado civil solteiro, profissão arte 
finalista, nascido em Barueri, SP, no dia (08/08/2001), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Hugo Silva Duarte e de Claudia Aparecida Macedo Pires. A 
pretendente: VANESSA DE ALMEIDA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão técnica 
de saúde bucal, nascida em Suzano, SP, no dia (05/06/1995), residente e domiciliada em 
Poá, SP, filha de Ivanildo Santana de Oliveira e de Vanilda de Almeida Oliveira.

O pretendente: DAVI CICERO RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/12/1990), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Cicero Ribeiro Faustino e de Josefa Rodrigues Ribeiro. 
A pretendente: SAMANTHA SANTOS MORAIS, estado civil solteira, profissão bacharel 
em direito, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1996), residente e domiciliada na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Claudio Marcio de Oliveira Morais e de Izabel 
Cristina Santos de Jesus Oliveira Morais.

O pretendente: WELLINGTON BRUNO GOMES DE SOUZA CARINI, estado civil sol-
teiro, profissão ajudante geral de manutenção, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
no dia (06/02/1996), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Francisco Carini e de Elenice Aparecida Gomes de Souza. A pretendente: JUSSARA 
SILVA SOARES, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (07/01/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Zenaide Silva Soares.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de William Correia de Souza e de Celia Alves de Oliveira. A 
pretendente: TAYNÁ MELO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão operadora de 
telemarketing, nascida em Natal, RN, no dia (15/02/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José da Costa Silva e de Maria Aparecida Silva de Melo.

O pretendente: FABIANO VIANA LACERDA, estado civil solteiro, profissão técnico 
em telecomunicações, nascido em Acopiara, CE, no dia (24/09/1980), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Valentin Lacerda e de 
Luisa de Marilac Viana. A pretendente: ALINE RAMOS VIEIRA, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1985), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Vieira da Rocha Neto e 
de Sueli Ramos Maia Vieira.

O pretendente: JHONATAN RICARDO FERREIRA DE ARAÚJO, estado civil divorciado, 
profissão acabador de mármore, nascido em Poá, SP, no dia (01/10/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo de Araújo e de Andreia Ferreira 
de Araújo. A pretendente: ANDREZA SANTOS DE PAULA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marconio Cardoso de Paula e de 
Gilberta Cordeiro dos Santos.

O pretendente: KLEBER MAURICIO LIMA DA SILVA, estado civil divorciado, pro-
fissão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Benedito da Silva e de Nilce 
de Lima. A pretendente: FÁBIA VITORIA HENRIQUE DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Cabo de Santo Agostinho, PE, no dia (05/01/2002), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Flávio Luiz da Silva e 
de Elizabete Henrique Teotonio.

O pretendente: JOSÉ FREIRE JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (25/11/1982), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Freire Sobrinho e de Leonice Aparecida Borges Freire. A pretendente: 
NAIRA NICACIO DO PRADO ALVES, estado civil divorciada, profissão motorista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de D'Artagnan Coutinho do Prado e de Liana Carvalho de Nicacio.

O pretendente: WILLIAN DOMICIANO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Itajuba, MG, no dia (14/04/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Elcio Domiciano de Souza e de Maria José da Silva. A pretendente: 
LARISSA SANTOS FIGUEIREDO, estado civil solteira, profissão operador de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Costa Figueiredo e de Climeide dos Santos.

O pretendente: EDMILSON JOSÉ DA SILVA, estado civil viúvo, profissão autônomo, 
nascido em Paulo Afonso, BA, no dia (08/07/1972), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva e de Maria Pereira da Silva. A 
pretendente: KEILY CRISTINA DA SILVA PEREIRA DE ARAUJO, estado civil viúva, 
profissão vendedora, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia (13/03/1974), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Pereira da Silva e de Secundina 
Joaquina da Silva.

O pretendente: DANIEL SILVA ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão encarregado, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (29/01/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero da Silva Almeida e de Izete Silva Almeida. A pre-
tendente: HELEN CRISTINA GONÇALVES DIAS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Santos Gomes Dias e de Valquiria Gonçalves da Silva.

O pretendente: CHRISTIAN BARROS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Luz dos Santos e de Maria do Socorro de Barros 
dos Santos. A pretendente: JULIANA VILELA GOMES GONÇALVES, estado civil sol-
teira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Borges Gomes 
Gonçalves e de Sirley Maria Vilela.

O pretendente: MARCELO PEREIRA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marisvaldo Soares de Oliveira e de Terezinha Pereira Silva. 
A pretendente: DÉBORA TEIXEIRA GENEROSO, estado civil solteira, profissão seguran-
ça, nascida em Guarulhos, SP, no dia (08/01/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Anderson Generoso e de Ivani Aparecida Teixeira Generoso. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RENATO RITTER AGUIAR, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/03/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Aguiar e de 
Rosemeire Aparecida Ritter Aguiar. A pretendente: MARIANA DA SILVA BATTEL, de 
nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (16/09/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Edenilson de Araujo Battel e de Maria Lucia da Silva Battel.

O pretendente: JULIO CESAR PEREIRA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão engenheiro agrônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(22/08/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valter 
Pereira da Cruz e de Maria Emilia da Cruz. A pretendente: ANDREZA ROS SOTO 
LUIZETTO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora-senior, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (04/12/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Gilberto Luizetto e de Rosana Ros Soto Luizetto.

O pretendente: DAVID EDUARDO MANCERA OYAGA, de nacionalidade colombia-
na, profissão designer de produto, estado civil solteiro, nascido na Colombia, no dia 
(31/10/1987), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Eduardo 
Alfonso Mancera Ospina e de Cecilia Esther Oyaga Armenta. A pretendente: DANIEL-
LE FLORIDO ARAGON, de nacionalidade brasileira, profissão publicitária, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/12/1987), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Guilherme Aragon Filho e de Marcia Florido Aragon.

O pretendente: DARCIO DE LIMA NASCIMENTO MATOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar de projetos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(20/11/1988), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de José do Nas-
cimento Matos e de Josina Ferreira de Lima Matos. A pretendente: ERIKA MARTINS DE 
SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (24/03/2000), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Elias Pereira da Silva e de Rozeli Maria Martins de Souza.

O pretendente: ANDRÉ FERNANDES ROMÃ, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador de empresas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(13/05/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mauro 
Aparecido de Souza e de Regina Fernandes de Souza. A pretendente: AMANDA AGUIAR 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão administradora de empresas, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/06/1988), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Deraldo Pereira de Souza e de Maria Cristina 
Santos Aguiar de Souza.

O pretendente: ADRIAN LUÍS MIRANDA DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(22/03/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vagner 
Luís Ferreira de Campos e de Edna Miranda de Campos. A pretendente: FERNANDA 
FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão assistente fiscal, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (16/03/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Fernando Fernandes e de Arminda Frederico Haddad.

O pretendente: GABRIEL VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar de exames, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(02/01/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gabriel 
Vicente de Oliveira e de Rosimere Silva de Oliveira. A pretendente: ANNY BEMFICA 
FEITOZA, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (04/03/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Izaias da Silva Feitoza e de Cibele Rocha Bemfica Feitoza.

O pretendente: PHELLIPE NUNES LUCIO, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de investigação, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/01/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Alberto Lucio e 
de Maria Cristina Nunes Lucio. A pretendente: VANESSA BESSA FREIRE, de naciona-
lidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em Fortaleza - CE, 
no dia (06/03/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Nireilton Bezerra Freire e de Ana Meire Bessa Freire.

O pretendente: MAURÍCIO ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/03/1967), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Alves de Souza 
e de Maria Aparecida de Souza. A pretendente: MARIA ELENE MUIÑO GARCIA, de 
nacionalidade brasileira, profissão. psicóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (07/01/1976), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de 
Manuel Muiño Fraga e de Dolores Garcia Muiño.

O pretendente: GIOVANNI TADDEO PEDRONI, de nacionalidade brasileira, profissão 
ilustrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/11/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidnei Pedroni e de Denise Gi-
menez Taddeo Pedroni. A pretendente: VIVIANI HELLWALD BARINI, de nacionalidade 
brasileira, profissão auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (07/02/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Celso Barini Filho e de Corina Maria Hellwald Barini.

O pretendente: LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profis-
são operador de máquina, estado civil solteiro, nascido em Campos Sales - CE, no dia 
(08/05/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco 
Celiomar Rodrigues e de Lindalva Luiza da Silva. A pretendente: MARIA DAIANE DE 
LIMA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de vendas, estado civil solteira, 
nascida em Pesqueira - PE, no dia (20/02/1995), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de José Luiz da Silva e de Brasilina Generosa de Lima Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 E
C

27
-D

BA
0-

75
C

5-
67

D
B.



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 18 de agosto de 20218

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

 

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:

WAGNER DUARTE CERINO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de lavanderia, nas-
cido em Guapé, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/018.FLS.255V-2º SUBDISTRITO DE 
TAUBATÉ/SP), Guapé, MG no dia treze de março de mil novecentos e sessenta e sete 
(13/03/1967), residente e domiciliado Rua Alfredo Catalani, 169, fundos, Jardim Cibele, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Alves Cerino e de Maria Aparecida Duarte Ce-
rino. SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/095.FLS.255-2º OFÍCIO DE ITABUNA/BA), Itabuna, 
BA no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (24/12/1983), 
residente e domiciliada Rua Alfredo Catalani, 169, fundos, Jardim Cibele, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Evangelista dos Santos e de Evanilda Rodrigues dos Santos.

VALDENIR ESTEVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista de aplicativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/062.FLS.084 VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e setenta e três (11/12/1973), residente 
e domiciliado Rua Masato Sakai, 180, bloco 06, apartamento 34, Jardim São Miguel, 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Waldir Este-
ves da Silva e de Antonieta Alexandre da Silva. ADRIANA OLIMPIO NUNES, estado ci-
vil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/062.FLS.075-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(16/05/1982), residente e domiciliada Rua Gervásio Mota da Vitória, 375, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lorival Teodoro Nunes e de Rosemeire Olimpio.

LUCAS DO AMARAL NUNES, estado civil solteiro, profissão vidraceiro de autos, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/205.FLS.162-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
junho de mil novecentos e noventa e quatro (28/06/1994), residente e domiciliado Rua Pe-
dro Feliciano, 157, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Nunes e de 
Iracy do Amaral Nunes. FRANCIELE MAYUMI MEDEIROS SHIROMA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.204-TA-
TUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e qua-
tro (16/04/1994), residente e domiciliada Rua Pedro Feliciano, 157, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Shiroma e de Ester Silveira Medeiros Shiroma.

GABRIEL AUGUSTO REIS SOARES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/306.FLS.163 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de abril de mil novecentos e noventa e oito (12/04/1998), residente e domiciliado 
Rua José de Assunção, 126, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Moacir José Soares e de Marilda dos Reis Bento Soares. DAIANE MA-
RIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/356.FLS.160-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de 
mil novecentos e noventa e nove (18/10/1999), residente e domiciliada Rua José de 
Assunção, 126, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Vida dos Santos e de Maria José dos Santos.

VÍTOR ARAUJO DA FONSECA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/167.FLS.209V-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e quatro 
(31/08/1994), residente e domiciliado Rua Frei Muniz, 211, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de João Aparecido da Fonseca e de Taciane Lima de Araujo 
Fonseca. DAMARES SANTOS FRAGNAN, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/235.FLS.271-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (01/11/1995), residente e 
domiciliada Rua Frei Muniz, 211, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edson Luiz Fragnan e de Maria de Fatima Santos Fragnan.

GERALDO ROMÃO FERREIRA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em Virgolândia, Estado de Minas Gerais, Virgolândia, MG no dia vinte e sete de abril de 
mil novecentos e sessenta e três (27/04/1963), residente e domiciliado Rua Ana Maria 
Sirani, 711, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Romão dos Reis e de Maria da Conceição. MADALENA CAITANO FERREIRA, 
estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Ibateguara, Estado de Alagoas 
(CN:LV.A/035.FLS.139V-COLÔNIA LEOPOLDINA/AL), Ibateguara, AL no dia vinte e 
nove de julho de mil novecentos e sessenta e seis (29/07/1966), residente e domiciliada 
Rua Ana Maria Sirani, 705, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Ferreira da Silva e de Maria Anunciada Caitano Ferreira.

RODRIGO LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/050.FLS.039-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (17/07/1985), residente e domiciliado 
Rua Sabbado D'Ângelo, 2480, bloco 03, apartamento 73, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Luiz José da Silva e de Benedita Silveira Batista. CAMILA CASTRO SILVA, estado civil 
solteira, profissão assistente administrativo, nascida no Subdistrito Casa Verde, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/065.FLS.258-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia nove de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (09/06/1988), residente e domiciliada Rua Rio Uruú, 32, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José da Silva e de Luzia de Castro Silva.

FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão chapeiro, nascido 
em São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba (CN:LV.A/010.FLS.596V-SÃO JOÃO 
DO RIO DO PEIXE/PB), São João do Rio do Peixe, PB no dia treze de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e um (13/12/1981), residente e domiciliado Rua Marcos Liberi, 
115, apartamento 43-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Francisco Gonçalves e de Ana Maria de Sousa Gonçalves. FRANCISCA 
ADRIANA RODRIGUES DE ARRUDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Solonópole, Estado do Ceará (CN:LV.A/007.FLS.064-1º OFÍCIO DE SOLONÓPO-
LE/CE), Solonópole, CE no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
três (21/02/1983), residente e domiciliada Rua Marcos Liberi, 115, apartamento 43-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Rodrigues de Arruda e de Odilia da Silva de Arruda.

NATHAM VINICIUS GARCIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente de capta-
ção, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.217-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e três (21/05/1993), residen-
te e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 672, apartamento 22 B, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Welisson Santos da Silva e de 
Nivea Garcia Santos da Silva. INGRID ARRAES MERENCIO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/228.FLS.021V- GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e nove (17/06/1999), 
residente e domiciliada Rua Salvador de Oliveira, 190, Jardim São Pedro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ednaldo Paulino Merencio e de Ana Lucia Pires Arraes.

VICTOR AUGUSTO BAPTISTA GALVÃO, estado civil solteiro, profissão assistente 
jurídico, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/112.FLS.008V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e seis (07/10/1996), 
residente e domiciliado Rua Ilha de Santa Ana, 84, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Flávio Viana Galvão e de Maria Isabel Baptista Viana Galvão. JULIA 
DE SOUZA ARAUJO, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/245.FLS.152-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de 
mil novecentos e noventa e seis (27/03/1996), residente e domiciliada Rua Ilha de Santa 
Ana, 84, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Salvador Cardoso Araujo 
Sobrinho e de Orodina de Souza Pereira Araujo.

RAFAEL FERREIRA LOPES, estado civil divorciado, profissão operador de loja, nascido 
em Montes Claros, Estado de Minas Gerais, Montes Claros, MG no dia vinte e seis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e três (26/08/1983), residente e domiciliado Rua Pierre 
Lescot, 82, B, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Alaide Ferrei-
ra Lopes. RAFAELA DA SILVA CARDOSO, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.294V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/10/1985), 
residente e domiciliada Rua Marieta Baldez, 47, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Carlos Cardoso e de Djanira Maria da Silva Cardoso.

ALLAN CYRINO CASAGRANDE, estado civil solteiro, profissão técnico administrativo, 
nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/190.FLS.127-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (20/10/1995), re-
sidente e domiciliado Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 584, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio Casagrande e de Rosana Aparecida 
Cyrino Casagrande. MARIA BARROS DUARTE, estado civil solteira, profissão estudan-
te, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/104.FLS.171V GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e três (06/12/1993), 
residente e domiciliada Estrada Juruviara, 51, casa 04, Vila Nova Curuçá, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Xavier Duarte e de Ana Barros de Sousa Duarte.

LEANDRO DE CASTRO LIMA CARDOSO, estado civil solteiro, profissão bancário, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/408.FLS.115-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (08/08/1995), residente 
e domiciliado Rua Antônio Joaquim de Carvalho, 05, B, Jardim Helena, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Sandro Lima Cardoso e de Maria Claudia de Castro. AMANDA FER-
NANDES DIAS ISRAEL, estado civil solteira, profissão assistente de comércio exterior, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/098.FLS.094-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e quatro (22/07/1994), residente e do-
miciliada Rua da Lagoa Feia, 199, bloco 01, apartamento 98, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Adilson Dias Israel e de Angelica Fernandes Dias Israel.

DIEGO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão manutenção, nascido em Rio 
Largo, Estado de Alagoas (CN:LV.A/008.FLS.193-DISTRITO DE UTINGA/RIO LARGO/
AL), Rio Largo, AL no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e um 
(21/08/1991), residente e domiciliado Rua Torquato Ponte Lima, 258, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Lima e de Rosimeire Alves da 
Silva. KÁTIA JORGE DA SILVA, estado civil solteira, profissão encarregada de gover-
nança, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.074-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos e oitenta e um (09/06/1981), 
residente e domiciliada Rua Torquato Ponte Lima, 258, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Romão Manoel da Silva e de Oridia Jorge da Silva.

IGOR RODRIGUES TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascido neste Distrito (CN:LV.A/291.FLS.095 ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e sete (11/10/1997), 
residente e domiciliado Rua Baltazar Teles, 30, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Lima Teixeira e de Diana 
Rodrigues dos Santos. PRISCILA RAYANE DO VALE SANTANA, estado civil sol-
teira, profissão vendedora, nascida em Pombal, Estado da Paraíba (CN:LV.A/030.
FLS.004V POMBAL/PB), Pombal, PB no dia vinte e nove de setembro de dois mil 
(29/09/2000), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 30, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flaviano Santana de Lima e 
de Elizangela Lucas do Vale.

JOSE ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/331.FLS.214-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(06/12/1992), residente e domiciliado Rua Gentil Fabriano, 246, casa C, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Almeida dos Santos e de Francisca Aide 
de Figueredo. JÉSSICA CAMARGO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/375.FLS.287 CERQUEIRA CÉ-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (21/09/1994), residente e domiciliada Rua Gentil Fabriano, 246, casa C, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Roberto Camargo e de Esme-
ralda de Morais Camargo.

ANISIO GOMES, estado civil divorciado, profissão empresário, nascido em Getulina, 
neste Estado, Getulina, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e cinquenta e 
quatro (06/11/1954), residente e domiciliado Rua Freguesia de Poiares, 280, bloco 03, 
apartamento 73, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Gomes de 
Lima e de Mariana Celestino de Lima. KESIA ALVES, estado civil divorciada, profissão 
massoterapeuta, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de novembro de mil novecentos e setenta e seis (22/11/1976), residente e domiciliada 
Travessa Chapada do Araripe, 35, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Alves e de Maria José Alves.

NIGIVALDO SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Recife, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/155.FLS.247V-3º DISTRITO DE SÃO JOSÉ-RE-
CIFE/PE), Recife, PE no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e sessenta 
e seis (16/11/1966), residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 284, apartamento 
52-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Geraldo Antonio da Silva e de Maria Antonia da Silva. MARIA APARECIDA 
DE JESÚS, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Dores do In-
daiá, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/037.FLS.217-DORES DO INDAIÁ/MG), 
Dores do Indaiá, MG no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e sessenta 
(22/10/1960), residente e domiciliada Rua Emílio Serrano, 284, apartamento 52-C, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Vitória de Jesús.

ROGÉRIO DA SILVA AUGUSTO, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/072.FLS.187-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e três (25/11/1983), residente e 
domiciliado Rua Goiatá, 704, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Reinaldo Augusto e de Maria Aparecida da Silva. EDUARDA DOS AN-
JOS MOURA ALVES, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/382.FLS.208-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (06/06/1995), residente e domiciliada Rua Goiatá, 704, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Eduardo Moura Alves e de 
Patricia dos Anjos Moura Alves.

CLAYTON DE ANDRADE FIRMINO, estado civil divorciado, profissão auxiliar financei-
ro, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (18/07/1985), residente e domiciliado Rua Rafael Fernandes, 392, Cida-
de Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Aparecido Firmino e de Marisa 
de Andrade Firmino. RENATA CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
operadora de loja, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (26/09/1988), residente e domiciliada Rua Rafael 
Fernandes, 392, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Jose da 
Silva e de Rosinete da Silva.

FABIO JOSE DE MATOS CARVALHO, estado civil solteiro, profissão bolador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/055.FLS.040-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de novembro de mil novecentos e setenta (14/11/1970), residente e domici-
liado Rua Facheiro Preto, 60, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose 
de Matos Carvalho e de Valdomira de Matos Carvalho. SIMONE MIRANDA DE OLI-
VEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Iguaraçu, Estado do Paraná 
(CN:LV.A/011.FLS.094 IGUARAÇU/PR), Iguaraçu, PR no dia quinze de novembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (15/11/1975), residente e domiciliada Rua Facheiro Preto, 
60, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Celestino de Oliveira e 
de Dionisia Miranda de Oliveira.

RENATO RILTO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/104.FLS.172V-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro (10/02/1964), residen-
te e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 507, apartamento 54-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Silva Ferreira e 
de Maria da Conceição Barros Ferreira. VERA LUCIA DA SILVA VALENÇA, estado 
civil viúva, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
dezenove de maio de mil novecentos e sessenta e oito (19/05/1968), residente e 
domiciliada Rua Sílvio Barbini, 507, apartamento 54-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Camilo Valença e de Maria 
Azilda da Silva Valença.

WANDERSON ANTONIO OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão moto-
rista de aplicativo, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/098.
FLS.244-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e cinco (02/02/1995), residente e domiciliado Rua Lopes de Medeiros, 
538, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Marcos Antonio da Silva e de Cassia Maria Soares de Oliveira Silva. TAIZE DE 
OLIVEIRA ALENCAR, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/227.FLS.259 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de julho 
de mil novecentos e noventa e cinco (03/07/1995), residente e domiciliada Rua 
Lopes de Medeiros, 538, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Reis Ferreira de Alencar e de Maria das Graças de 
Oliveira Alencar.

FÁBIO DE ARAÚJO VIEIRA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/072.FLS.245-SÃO CAETANO DO 
SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta 
e sete (20/05/1987), residente e domiciliado Rua Iná, 163, casa 20, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco dos Santos Vieira e de Vera Lúcia de Araújo 
Vieira. FRANCIENE FERREIRA RAMOS, estado civil solteira, profissão assistente 
administrativa, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/129.
FLS.286-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil 
novecentos e noventa e dois (29/04/1992), residente e domiciliada Rua Iná, 163, 
casa 20, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ramos e de Sandra 
Ferreira Gomes.

GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido 
em Barretos, neste Estado (CN:LV.A/137.FLS.094-1º SUBDISTRITO DE BARRE-
TOS/SP), Barretos, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e nove 
(20/05/1999), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa São João, 15, 
casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Ribeiro de Souza e de 
Adriana Vermelho dos Santos. LISIANE TEREZA PAIS DE LIRA SOTERO, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/353.FLS.177-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e nove 
(11/09/1999), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa São João, 15, 
casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Emerson de Paiva Sotero e 
de Adriana Pais de Lira Sotero.

IGOR CORRÊA CANHETE, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido no Sub-
distrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/185.FLS.137-JARDIM PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(26/12/1996), residente e domiciliado Rua Iná, 230, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Marcélo Lopes Canhete e de Andréa Aparecida Corréa Evangelista Canhete. GA-
BRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/293.FLS.177-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
novembro de mil novecentos e noventa e sete (20/11/1997), residente e domiciliada Rua 
Iná, 230, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Paes de Oliveira Filho e de Maria 
Leila Rodrigues de Oliveira.

THIAGO WELYNTON MORAES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão cole-
tor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/363.FLS.064V 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 Rio Tefé, 232, casa 02, Gleba do Pês-
sego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pastorinho de Sousa Neto e 
de Madalena Moraes. ANDREZA DE JESUS TERREAGA SARDINHA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/411.FLS.257-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia sete de maio de dois mil e dois (07/05/2002), residente 
e domiciliada Rua Rio Tefé, 232, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Vergilio Terreaga Sardinha e de Edenildes Constantina de Je-
sus.

ISADORA GOMES DO PRADO, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/142.FLS.093V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (01/02/1991), residente e do-
miciliada Rua Leoberto Leal, 291, casa 01, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ricardo Claro do Prado e de Noemi Cristiane Gomes do Prado. LAIZA 
GABRIELA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão gerente de estoque, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/199.FLS.072-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e nove (02/12/1989), residente e domiciliada Rua 
Leoberto Leal, 291, casa 01, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Leonilda da Silva Rodrigues.

DAVID GOMES ROSA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/314.FLS.094V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil 
novecentos e noventa e oito (05/07/1998), residente e domiciliado Rua Joseph Louis 
Lagrange, 38, Jardim Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Marildo Rosa e de 
Luciana Pereira Gomes. ROZILENE ALVES DE LIMA, estado civil divorciada, profissão 
manicure, nascida em Campina Grande, Estado da Paraíba, Campina Grande, PB no 
dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa (31/03/1990), residente e domi-
ciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 494, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Sarmento de Lima e de Elinêz Pessoa Alves.

CLEITON VIEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão instalador de esquadrias, 
nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/052.FLS.171 FERRAZ DE VASCON-
CELOS/SP), Suzano, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa 
(21/03/1990), residente e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 05, apar-
tamento 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Damião Vieira dos Santos e de Maria Aparecida Dias dos Santos. MARIA EDUARDA 
LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Água Bran-
ca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/014.FLS.112-2º OFÍCIO DE ÁGUA BRANCA/AL), Água 
Branca, AL no dia três de julho de mil novecentos e noventa e três (03/07/1993), residen-
te e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 05, apartamento 23, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lima dos Santos 
e de Maria do Carmo dos Santos.

RENAN CAMARGO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão controlador de 
acesso, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/270.FLS.164V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e um (04/11/1991), 
residente e domiciliado Rua Roque Palmieri, 557, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Durval Nascimento Neto e de Eliana Aparecida Camargo Silvei-
ra Nascimento. EVEN LAIS DA SILVA MIGUEL, estado civil solteira, profissão recep-
cionista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/199.FLS.033V DIADEMA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (04/02/1993), 
residente e domiciliada Rua Roque Palmieri, 557, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Wilson Alves Miguel e de Cleide Alves da Silva.

DECIO APOLINARIO DE PAULA CÂNDIDO, estado civil divorciado, profissão vidracei-
ro, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (15/01/1984), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza 
Cruz, 532, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de André Guilherme Cândido e de Oselha de Paula Cândido. IZABELA GONÇAL-
VES DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em 
São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/053.FLS.286-ITAQUAQUECETUBA/
SP), São Bernardo do Campo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa 
e três (04/10/1993), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 532, casa 01, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo 
Gonçalves de Andrade e de Guiomar da Rocha de Andrade.

LUCAS MATEUS LIMA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão analista de siste-
mas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/161.FLS.008-CARAPICUÍBA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e seis (21/06/1996), 
residente e domiciliado Rua Miguel Barbar, 104, Vila Gustavo Correia, Carapicuíba, nes-
te Estado, Carapicuíba, SP, filho de Marcos Roberto de Andrade e de Sonia Aparecida 
de Lima Andrade. JESSIKA SARAH ZACARIAS LOPES, estado civil solteira, profis-
são engenheiro civil, nascida neste Distrito (CN:LV.A/211.FLS.198 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (05/10/1994), 
residente e domiciliada Rua José Alves dos Santos, 85, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Pereira Lopes e de Silvana Felix Zacarias Lopes.

LEONARDO RODRIGUES DIAS, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/432.FLS.062-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Guaru-
lhos, SP no dia treze de abril de mil novecentos e noventa e seis (13/04/1996), residente 
e domiciliado Rua Giovanni Legrenzi, 273, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Porfirio Dias e de Rosilene Rodrigues de An-
drade. REBECA VIRGINIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, 
nascida no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/268.FLS.090-BELA VISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(23/03/1994), residente e domiciliada Rua Giovanni Legrenzi, 273, Cidade Antônio Es-
tevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izaque Satiro da Silva e de 
Ester Virginia da Silva.

ROBSON DE ARAUJO CAVALCANTI, estado civil divorciado, profissão cobrador, nas-
cido em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, RJ no dia três 
de outubro de mil novecentos e sessenta e nove (03/10/1969), residente e domiciliado 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 1030, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Frasão Cavalcanti e de Geny de Araujo 
Cavalcanti. GRACIELA ROCHA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.230V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (19/01/1983), residente 
e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 1030, casa 01, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Lopes de Souza e de Madalena 
Ferreira da Rocha.

RENATO DA SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido no 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/070.FLS.204 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (16/05/1985), residente e do-
miciliado Rua Padre André Frazão, 82, bloco A, apartamento 132, Conjunto Habitacional 
Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Araújo e 
de Maria Theresa da Silva Araujo. DANIELA TESTA ALVARES, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de maio de 
mil novecentos e oitenta (10/05/1980), residente e domiciliada Rua Virgínia de Miranda, 
209, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alvares dos Santos e 
de Josimeire Testa Alvares.

ANDERSON CLEMENTE SOARES, estado civil solteiro, profissão psicólogo, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/325.FLS.263-1º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa 
e dois (04/11/1992), residente e domiciliado Rua Benedito Coelho Neto, 727, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Everaldo Rezende Soares e de Patricia Clemente da Silva. 
JENIFFER SORIANO NOVAIS, estado civil solteira, profissão bióloga, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/180.FLS.168V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril 
de mil novecentos e noventa e três (20/04/1993), residente e domiciliada Rua Benedito 
Coelho Neto, 727, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Eduardo Novais e de 
Vanda Soriano Moura.

AIRTON CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil viúvo, profissão autôno-
mo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil no-
vecentos e setenta e oito (11/09/1978), residente e domiciliado Rua Henrique de Faria, 
18, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Airton Gonçalves de Oli-
veira e de Dionisia Oliveira Silva. JULIANA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.
030-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos 
e oitenta e quatro (28/05/1984), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 
653, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Zico da Silva e 
de Tania Maria Julho da Silva.

VALTER PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/227.FLS.
025-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (02/06/1989), residente e domiciliado Rua Anselmo Rodrigues, 61, apar-
tamento 12-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Valter Pereira dos Santos e de Selma Gonçalves dos Santos. JÉSSICA MARIA DA 
CUNHA DE SANTANA, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em 
Buriti dos Lopes, Estado do Piauí (CN:LV.A/027.FLS.241-1º OFÍCIO DE BURITI DOS 
LOPES/PI), Buriti dos Lopes, PI no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e 
dois (02/01/1992), residente e domiciliada Rua Doutor João Otaviano Pereira, 354, Jar-
dim São Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de José Carlos Rodrigues de Santana 
e de Maria Nágina Rodrigues da Cunha.

ANTONIO ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de loja, nascido 
no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/282.FLS.046-JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (08/09/1995), 
residente e domiciliado Rua Suíte de Natal, Travessa Alagoas, 12, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Crispino Nobre Pereira e de Maria de Lourdes 
Alves da Costa. GABRIELA BRIGIDA ALVES, estado civil solteira, profissão autôno-
ma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/295.FLS.196-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (15/12/1997), residente e 
domiciliada Rua Suíte de Natal, Travessa Alagoas, 12, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cristiano Alves e de Valdirene Brigida Alves.

DANIEL RODRIGO ESPERANÇA NEIVA, estado civil solteiro, profissão operador de má-
quina, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.258V-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/10/1987), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 465, Conjunto Habitacional A 
E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves Neiva e de Ivonete de 
Oliveira Esperança. TAINARA FERNANDES GOMES, estado civil solteira, profissão bac-
koffice, nascida neste Distrito (CN:LV.A/216.FLS.081V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (06/12/1994), residente e 
domiciliada Rua Sestílio Melani, 465, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Natalino Carneiro Gomes e de Alexandra Fernandes de Souza.

VICENTE CHAVES FAGONI, estado civil solteiro, profissão auxiliar de cobrança, nas-
cido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/246.FLS.059-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (04/02/1996), residente e domiciliado Rua São João do Cariri, 505, bloco 02, apar-
tamento 43, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Alves Fagoni 
e de Rosilda Pereira Chaves. RAÍSSA XAVIER DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/248.
FLS.109-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil 
novecentos e noventa e seis (30/09/1996), residente e domiciliada Rua São João do 
Cariri, 505, bloco 02, apartamento 43, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcos da Silva e de Debora Priscila Barbosa Xavier.
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 

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VITOR HERCULES DA SILVA COSTA, profissão: engenheiro mecâni-
co, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1990, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Caetano Pereira da Costa e de Rosana 
dos Santos Silva Costa. A pretendente: PRISCILA GARCIA SILVA, profissão: publici-
tária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Eduardo Rosa Silva e de Selma 
Barroso Garcia Silva.

O pretendente: DAVID GALDINO DA COSTA, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de João Dionisio da Costa e de Creomilda Galdino da Fonseca. A 
pretendente: JANAYNE TEIXEIRA PASSOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 09/11/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Arnaldo Ferreira Passos e de Analia Cristina 
Teixeira Passos.

O pretendente: MESSIAS DA SILVA LUIZ, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/2001, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Nehemias da Silva Luiz e de Maria Zilda Soares da Silva. A pre-
tendente: GABRIELE KATHLEEN BRASILINO MARTINS, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/2003, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauricio Leão Martins e de Valeria Dias Brasilino 
Leão Martins.

O pretendente: ITALO OLIVEIRA DE SOUSA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Ronne Von Lopes de Sousa e de Rosa Oliveira de Sousa. A pre-
tendente: MAIARA GOMES DA SILVEIRA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Cristiane Gomes da Silveira.

O pretendente: EDER AUGUSTO PIRES DOS SANTOS, profissão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio dos Santos e de Elizabete Maria 
Pires dos Santos. A pretendente: MARIANE RODRIGUES DE SOUZA, profissão: ope-
radora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Salvino Rodrigues de 
Souza e de Maria Donisete Teixeira Lage de Souza.

O pretendente: GUSTAVO ZAVAREZZI DOS SANTOS, profissão: entregador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 21/06/2000, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Leonardo Bernardino dos Santos e de Paula 
Valeria Zavarezzi de Carvalho. A pretendente: AGHATTA CALDAS VIANA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cristiano Viana e de Francisca Fran-
cineide Ferreira Caldas Viana.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE MARTINS SILVA, profissão: telemarketing, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silvio Silva e de Lia Martins Pereira. A preten-
dente: KARINA FRANCO OLIVEIRA SANTOS, profissão: telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/2001, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Oliveira Santos e de Fernanda Pinto Franco.

O pretendente: WESLEY ANDERSON CORREA, profissão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1997, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Williams Anderson Correa e de Rosineri dos Santos 
Correa. A pretendente: AMANDA SANTOS DE JESUS, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/02/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adelson da Silva Jesus e de Eliane Aparecida 
dos Santos.

O pretendente: ERNEST ONYEMAECHI OGBO, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nsukka - Nigéria, data-nascimento: 03/12/1993, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de John Ogbo e de Anthonia Ogbo. A pretendente: 
VIVIANE MANOELLE DA SILVA MELO, profissão:, estado civil: solteira, naturalidade: 
Osasco, SP, data-nascimento: 22/03/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Manoel Cordeiro de Melo e de Maria Jose Marculino da Silva.

O pretendente: ONYEDIKA IKECHUKWU ABANGWU, profissão: comerciante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Enugu Ezike - Nigéria, data-nascimento: 08/03/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ikechukwu Atta e de Amaka Atta. A 
pretendente: KEYTHY PATRICIA TOLEDO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Edina Abigail de Jesus Toledo.

O pretendente: KENNETH ONYEKACHI ODOH, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Enugu-Ezike - Nigéria, data-nascimento: 14/02/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silas Enyanwuma Odoh e de Ana Odoh. A 
pretendente: JESSICA MARTINS CAMARGO, profissão: cuidadora de crianças, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 08/04/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Pires de Camargo e de Roselene Aparecida 
da Silva Martins.

O pretendente: CLEBER DE OLIVEIRA ANDRADE, profissão: designer de interiores, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1981, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudomiro de Oliveira Andrade e de Ivo-
nete Francisco Andrade. A pretendente: FERNANDA APARECIDA ALVES, profissão: 
gerente administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 31/03/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Irene Alves.

O pretendente: JOSÉ EDINALDO PEREIRA TENÓRIO, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Camalaú, PB, data-nascimento: 21/03/1967, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Paulo Tenório e de Josefa Pereira Inô. 
A pretendente: MARIA DAS NEVES FRANÇA, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Congo, PB, data-nascimento: 25/04/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Amaro Luiz de França e de Luiza Maria da Conceição.

O pretendente: VINICIUS VAROLO DE OLIVERA, profissão: servidor público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Domingos de Souza Oliveira e de 
Aline Teixeira Varolo Melo. A pretendente: JENNIFER CARLA OTACIANO BORGES, 
profissão: ajudante de veterinário, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/05/2001, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de José 
Roberto Borges da Silva e de Cricia Carla Otaciano Barreto.

O pretendente: SERGIO KIMBU PEREIRA, profissão: atendente de bilheteria, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Luanda - Nigéria, data-nascimento: 22/10/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Guedes Joao Pereira e de Te-
resa Luzolo Kimbu. A pretendente: EULÁLIA DA SILVA PEREIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro de Araujo Pereira e de 
Maria José da Silva.

O pretendente: MARCELO BALDOINO FREIRE, profissão: operador de máquinas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Alberto Freire e de Isabel Baldoino Freire. 
A pretendente: RUBIA BARROS GALVÃO, profissão: telemarketing, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Macapá, AP, data-nascimento: 27/08/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ronny Galvão Dias e de Ivana Campos Barros.

O pretendente: DANIEL SOUZA MONTEIRO, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 18/07/1969, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Odilon Monteiro e de Marize Souza 
Monteiro. A pretendente: GISLAINE CRISTINA DE PAULA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1976, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Manuel de Paula e de Maria das Graças de Paula.

O pretendente: EVERTON DOS SANTOS SILVA, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1991, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Aldo Bueno da Silva e de Elza dos Santos Silva. A pretendente: REGIANE 
COSTA BRAZ, profissão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: Crateus, 
CE, data-nascimento: 05/03/1992, residente e domiciliada em Itapevi, SP, filha de José 
Ferreira Braz e de Almira Rodrigues da Costa Ferreira.

O pretendente: REYNALDO OLIVEIRA SIQUEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Aristides Siqueira e de Juvelina de Oliveira 
Siqueira. A pretendente: PAMELA SOARES CORREA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1990, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Moacir Correa e de Irineia Soares Correa.

O pretendente: JEFFERSON GUADAGNOLLI, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Pedro Guadagnolli Netto e de Alaide Severina da Silva. A preten-
dente: ESTHER NOGUEIRA DE SOUSA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Francisco Nogueira de Sousa e de Maria Aparecida Silva de Sousa.

O pretendente: VINICIUS MENDES CASSIDORE, profissão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1996, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Cleber Cassidore e de Elisabete Mendes Cassidore. A 
pretendente: LETICIA SIRQUEIRA ANDRADE, profissão: analista de e-comerce, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jefferson Andrade e de Tatiane Santos Sirqueira.

O pretendente: DOUGLAS DA SILVA BELLO, profissão: taxista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Robson Augusto Bello e de Eliana da Silva Bello. A pretendente: 
DANIELE CRISTINA CHAGAS DE MORAIS, profissão: professora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/07/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Lucas Donizeti de Morais e de Lourdes Chagas de Almeida 
Morais.

O pretendente: RENAN BERTHAULT, profissão: analista de departamento pessoal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Rodolfo Berthault e de Maria Sônia De Almeida Berthault. A 
pretendente: TAWANY RIBEIRO NUNES, profissão: engenheira civil, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Durval Alves Nunes e de Sueli Ribeiro da Silva Nunes.

O pretendente: RAMON MENDES SANTOS, profissão: analista administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 02/12/1991, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Joaquim Vieira Santos e de Genubia Sou-
za Mendes Santos. A pretendente: ANDREA PAULA FORTUNATO DA SILVA, profis-
são: analista tributária, estado civil: solteira, naturalidade: Itaituba, PA, data-nascimento: 
02/11/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Batista da Silva e 
de Aurora Fortunato de Araujo Silva.

O pretendente: FABIO FARIA COELHO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 26/11/1981, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Batista Coelho e de Maria Catarina de Faria Coelho. A preten-
dente: LILIANE DA SILVA ARAUJO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1983, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Carlos Correia de Araujo e de Maria da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE MATOS FURTADO, profissão: cuidador de idosos, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcio João Furtado e de Maria do Carmo Matos 
Furtado. A pretendente: NATHALIA DA SILVA DOARTE SOUZA SILVA, profissão: as-
sistente de suporte, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fred Williams Alves 
Doarte e de Silvania Luisa da Silva.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS APARECIDO NETO, profissão: analista finan-
ceiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Aparecido Neto e de Rosi dos 
Santos Aparecido. A pretendente: RAFAELA LOBATO RODRIGUES, profissão: cabe-
leireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Imaecio de Oliveira Rodrigues e de 
Adriana Lobato da Silva.

O pretendente: ROBERSON SIMONUS, profissão: meio oficial eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 27/01/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Precoit Simonus e de Marie Saint Ile. A pretendente: SANDY 
MONEUS, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nasci-
mento: 20/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Kesner Moneus 
e de Jesula Exantus.

O pretendente: THAUÃ CALEGARI GOLDANI, profissão: entregador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 24/05/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Goldani e de Dulcimara Basso Calegari. 
A pretendente: LUANA NEVES DUARTE, profissão: auxiliar de contabilidade, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 11/06/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luis Pereira Neves e de Elenira 
Pereira Neves.

O pretendente: FELIPE VICTOR MATIAS, profissão: analista de prevenção de perda, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1997, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Abraão Matias e de Elaine Victor Matias. 
A pretendente: ISABELLA DE CARVALHO SILVA, profissão: nutricionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1998, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Elias Batista da Silva e de Eliane de Carvalho Silva.

O pretendente: ISAIAS DE OLIVEIRA MOIA, profissão: aj.marceneiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 10/12/2001, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Isaias Viana Moia e de Jilcelia Gonçalves 
de Oliveira. A pretendente: RUTE FERREIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Pereira dos Santos e de Tatiane Ferreira 
dos Santos.

O pretendente: GABRIEL DANTAS ALVES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Izaias Lourenco Alves e de Maria do Socorro Dantas da Silva 
Alves. A pretendente: LAURA BEATRIZ MENDES, profissão: aux.contábil, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/2001, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Nubia Solange Mendes.

O pretendente: GIOVANNI FERREIRA DOS REIS, profissão: ajudante de pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1998, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdeci Ferreira dos Reis e de Selma 
Ferreira de Souza. A pretendente: LETICIA VERONEZ CASTOR GOMES, profissão: 
jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/04/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gildo de Oliveira Gomes 
e de Claudenice Castor.

O pretendente: LUIZ FELIPE DOS SANTOS SOUZA ALVES, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto de Souza Alves e de Sandra do 
Carmo Santos. A pretendente: LUANA SILVA VITOR, profissão: aux. administrativa, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Washington Vitor e de Silvania Maria de 
Oliveira Silva Vitor.

O pretendente: CARLOS ALBERTO ALVES DE ARAUJO, profissão: cozinheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Adail de Araujo e de Maria Aldenir Alves de 
Barros. A pretendente: BETANIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, profissão: aj.geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Silva de Oliveira e de Lussidalva Teixeira 
de Souza.

O pretendente: RUI ALVES MACHADO JUNIOR, profissão: vendedor autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1994, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rui Alves Machado e de Maria da Gloria 
Nascimento Machado. A pretendente: THAIS MOREIRA NASCIMENTO, profissão: su-
pervisora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/09/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Flores do 
Nascimento e de Marileide Moreira Santos.

O pretendente: VANDERLEI RIBEIRO RIVA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1969, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Caetano Riva e de Maria de Lourdes Ribeiro Riva. 
A pretendente: MARLÍ PEREIRA DA TRINDADE, profissão: banhista e tosadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1969, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Januário Pereira da Trindade e de 
Jovelina da Silva Trindade.

O pretendente: AMAURI MARTINS DOS SANTOS, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/10/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Vismar Martins dos Santos e de Divina Alberto 
Pereira dos Santos. A pretendente: JANE TRINDADE SANTOS, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edivaldo Santos e 
de Jandira Jesus Trindade.

O pretendente: CAIQUE ARAUJO DE MIRANDA SILVA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio Araujo da Silva e de Fatima 
Maria Araujo de Miranda Silva. A pretendente: BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 
profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ed-
son Nunes de Oliveira e de Ednolice Gomes Freitas.

O pretendente: WENDEL DE MATOS GOMES, profissão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 13/06/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Roberto Gomes e de Andrea Vaz de Ma-
tos Gomes. A pretendente: DANIELA LOPES DE SOUSA, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes de Sousa e de Maria de Lourdes 
Lopes de Sousa.

O pretendente: SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Batista do Nascimento e de Maria Alexan-
drina de Oliveira. A pretendente: MICHELE MARINHO ALVES, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1980, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Juarez Batista Silva Alves e de Lindaura 
Marinho Alves.

O pretendente: LUIZ FELLIPE MATOS OLIVEIRA, profissão: estudante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Allan Amorim de Oliveira e de Priscilla de 
Matos Silva. A pretendente: GIOVANNA SANTANA DE LIMA, profissão: estudan-
te, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Ferreira de Lima e de 
Marcia Santana de Lima.

O pretendente: LEANDRO AMARAL SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/05/2002, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Rubens Alves da Silva e de Andreia Marinho 
do Amaral Silva. A pretendente: VITORIA DE ASIS ALMEIDA RIBEIRO, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Almeida Ribeiro e de Ivonete 
de Asis Silva Santos.

O pretendente: FERNANDO BERGAMINI PINTO, profissão: chefe de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1985, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Natalio de Jesus Pinto e de Inês Marisa Bergamini 
Pinto. A pretendente: ERICA MARIA NEVES PINHEIRO, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Encanto, RN, data-nascimento: 12/04/1985, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Miguel Neves da Silva e de Maria Lucia Neves 
Pinheiro.

O pretendente: GUSTAVO SOUSA SANTIAGO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/2003, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Lino Carlos Santiago e de Marcia de Sousa. A 
pretendente: STEPHANY FERNANDES DOS SANTOS, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/2004, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rogério Oliveira dos Santos e de Érica de Sousa 
Fernandes dos Santos.

O pretendente: KAIQUE SOARES DE SOUZA, profissão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roly Jesus de Souza e de Kelly dos 
Santos Soares. A pretendente: BEATRIZ BARROS DA SILVA, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dogival Flor da 
Silva e de Ana Maria Barros.

O pretendente: DEIVIDSON APARECIDO DE ALMEIDA, profissão: motorista operador 
de empilhadeira, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
20/08/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ana Regina de Almei-
da. A pretendente: DANIELA SOUZA DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1989, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Edilson Simplicio da Silva e de Francisca Ednuza de 
Souza.

A partir de agora, será 
possível promover 
uma ampla disputa 

mesmo nas compras be-
neficiadas por dispensa 
de licitação. A tecnologia 
que garante esses proce-
dimentos é desenvolvida 
pelo Serpro, empresa de TI 
do Governo Federal, para 
a Secretaria de Gestão do 
Ministério da Economia. 
No ano passado, cerca 
de 2/3 dos processos de 
contratação do governo 
ocorreram por dispensa, 
o que representa mais de 
44 mil contratos, com uma 
movimentação financeira 
de cerca de R$ 16 bilhões.

“Estamos abrindo mais 
oportunidades para que 
novas empresas participem 

É quase um “mini-pregão”, no qual os fornecedores interessados 
podem enviar propostas para a Administração Pública.

Sistema de Dispensa Eletrônica moderniza 
compras públicas

Simplificação para quem contrata e ampliação do mercado de compras públicas no país. Essa é a proposta da “Dispensa Eletrônica”, uma nova funcionalidade 
do ComprasNet 4.0, sistema responsável pela automatização dos processos de gestão contratual da Administração Pública, que já está em funcionamento

dos processos de contrata-
ções públicas. A ampliação 
da concorrência estimula 
o ambiente de negócios, 
contribui para o desenvol-
vimento do país e promove 
a melhoria da administração 
pública”, afirma o secretário 
especial de Desburocrati-
zação, Gestão e Governo 
Digital do ME, Caio Mario 
Paes de Andrade.

Antes da funcionalidade, 
o gestor público precisava 
obter três cotações de preço 
com fornecedores diversos 
para realizar uma dispensa. 
Após esse procedimento, 
executado muitas vezes de 
forma manual, era escolhida 
a proposta mais vantajosa. 
“Em geral, essas compras 
alcançavam poucos forne-

pras públicas mais atrativo e 
vantajoso, de maneira ainda 
mais transparente e em um 
ambiente moderno, prático 
e seguro”, avalia o presiden-
te do Serpro, Gileno Barreto.  

O órgão público divulga 
sua necessidade do bem ou 
serviço por um prazo míni-
mo de três dias úteis. Depois 
disso, o procedimento é au-
tomaticamente aberto para, 
durante um período entre 
seis e dez horas, ocorram 
lances públicos sucessivos, 
com a apresentação de pro-
postas cada vez mais vanta-
josas para a administração. 
É quase um “mini-pregão”, 
no qual os fornecedores 
interessados podem enviar 
propostas para a Adminis-
tração Pública.

A nova Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos 
elevou os valores permiti-
dos para uso da dispensa. 
Para a compra de bens e 
contratação de serviços, o 
teto passou de R$ 17,6 mil 
para R$ 50 mil. Já para obras 
e serviços de engenharia, 
o valor passou de R$ 33 
mil para R$ 100 mil. O uso 
da dispensa de licitação 
também é possível em al-
gumas situações, como em 
pequenas obras, compras de 
insumos de pequeno valor 
e também na aquisição de 
itens para uso das Forças 
Armadas. Além disso, o 
procedimento é permitido 
em situações de calamida-
de, como na pandemia (AI/
SERPRO). 

Se
rp

ro
/R

ep
ro

du
çã

o

cedores. Como agora tudo 
será digital, empresas ou 
até mesmo pessoas físicas 
localizadas em qualquer 
lugar do mundo poderão 
participar”, explica o secre-
tário especial. 

“É uma mudança e uma 
inovação na forma como a 
Administração Pública rea-
liza suas contratações. Uma 
verdadeira revolução que se 
fará sentir no futuro e que 
torna o ecossistema de com-
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