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Investir em contas e bancos digitais próprios, a chamada fintechza-
ção, tem se provado uma tendência para empresas dos mais variados 
segmentos e tamanhos. De acordo com levantamento do UBS Evidence 
Lab, realizado no começo deste ano, existem mais de 60 milhões de 
contas digitais no Brasil. É um mercado com muitas possibilidades 
e que pode ser aproveitado pelas companhias que optarem por con-
centrar seus serviços financeiros voltados a colaboradores, parceiros 
e clientes dentro da própria organização ao invés de terceirizar essa 
função aos bancos tradicionais.  

as três fases de criação de um banco digital dentro 
das empresas

Empreender no ramo de alimentação ignorando algumas regras 
básicas pode ser um grande risco para a falência do negócio, sobretudo 
no setor de alimentos, que envolve a vida das pessoas. Para evitar 
possíveis riscos, é preciso seguir dez passos básicos e fundamentais 
para qualquer empreendedor.  

dez dicas para embarcar no ramo de alimentos  
sem medo

No âmbito corporativo, a automatização é um ponto de partida ideal 
para a conquista de contribuições que vão além da presença da tecnologia 
no espaço de trabalho. Isso posto, a metodologia por trás do Business 
Intelligence (BI), conjunto de ações de cunho analítico que visam o me-
lhor aproveitamento dos dados disponíveis, traz clareza para que o gestor 
possa, de fato, transformar departamentos diversos em sua organização, 
desde a controladoria aos métodos escolhidos para a produção.  

business intelligence aplicado em áreas  
de negócios
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negócios em pauta

Veículo elétrico de combate a incêndio 
A fábrica do BMW Group em Araquari/SC passou a utilizar um Veículo 

Elétrico Compacto de Combate a Incêndio, com mais um passo na direção 
global da empresa em garantir o futuro da mobilidade sustentável. Foi 
desenvolvido para a planta catarinense da marca bávara e é o primeiro 
modelo com essa configuração fabricado no Brasil. A inspiração para o 
projeto veio da fábrica do BMW Group em Leipzig, que possui um mo-
delo similar. Serve para o atendimento a eventuais ocorrências dentro 
dos prédios produtivos de Carroceria, Pintura, Montagem e Logística 
e se destaca por ser compacto e acessível às áreas internas da planta, 
o que lhe confere maior rapidez e eficiência. O veículo foi desenvolvi-
do, produzido e customizado pela fabricante de modelos elétricos de 
carga Hitech, de Curitiba, e a Mitren, de Porto Alegre, especializada na 
fabricação de veículos de combate a incêndio.    leia a coluna 
completa na página 3

Foto: bmw.com/reprodução

news@ti

Workshop sobre tecnologia e saneamento

@O novo marco legal de saneamento básico no Brasil completou um 
ano em julho, mas o que isso significa para o país em termos de par-

cerias internacionais? Pensando em elucidar dúvidas e também fomentar 
a geração de oportunidades de negócios, a Fábrica de Startups, empresa 
brasileira de fomento à inovação, e a Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK Rio) com apoio da German Water 
Partnership e.V. e Plattform Umwelttechnik e.V. promovem o workshop 
"Tecnologias ambientais alemãs para o abastecimento de água potável e 
disposição de águas residuais no Brasil". O evento gratuito acontecerá nos 
dias 02 e 03 de setembro, às 9h30 e contará com tradução simultânea. 
O workshop tem como objetivo promover uma rede para cooperação 
prática e aplicação de soluções tecnológicas sustentáveis, econômicas 
e inteligentes no setor. Durante a programação, debates sobre o pano-
rama e descrição do mercado, programas tecnológicos e regulatórios 
do saneamento, programa financeiro, tecnologias ambientais e outros 
temas estarão em voga entre participantes e especialistas do Brasil e 
Alemanha (https://www.germangreentech.com.br/pt/workshop-2021/).  

  leia a coluna completa na página 2

https://www.germangreentech.com.br/pt/workshop-2021/

ATAQUES

Os chatbots já se tornaram uma 
forte tendência no atendimento ao 
cliente. 

com um aprendizado desenvolvido 
com base no uso da inteligência ar-

tificial, são capazes de proporcionar um 
atendimento otimizado, assertivo e hu-
manizado. As empresas que apostarem 
nessa tecnologia, definitivamente, sairão 
à frente da concorrência e na fidelização 
dos consumidores – o que demandará 
um minucioso trabalho de adequação às 
necessidades de cada cliente.

Presentes nos mais diversos canais 
e plataformas, os agentes virtuais são 
ferramentas importantes cujo funcio-
namento decorre de seu aprendizado 
constante. Ao serem solicitados para 
automatização de determinada tare-
fa, os profissionais de UX Writer  e 
Curadoria são os grandes responsá-
veis por incorporar a IA nesses robôs, 
ensinando-os as melhores opções para 
cada tipo de interação.

Com o aumento do número de con-
sumidores nos canais digitais, seu uso 
se tornou ainda mais importante para 
que as empresas conseguissem aten-
der às necessidades de seus clientes 
a distância. Em uma pesquisa global 
realizada pela Aivo, o nível de resolução 
de demandas saltou de 73% para 86% 
com o uso desses robôs. E a tendên-
cia é que esse percentual eleve ainda 
mais com o aumento de seu uso pelas 
organizações.

Seja uma resposta positiva ou negati-
va, cada nova frase ou palavra dita por 
um usuário será adaptada e aprendida 
pelo agente, de forma que o leve para 
o fluxo ideal de sua jornada. Ainda, 
seu desenvolvimento humanizado faz 
com que os usuários se sintam mais 

como humanizar os chatbots?
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queridos e valorizados no atendimento, 
ganhando sua fidelidade.

Seja por um simples agradecimento 
pela compra realizada, um lembrete 
por seu aniversário, celebração de 
datas comemorativas ou pedindo uma 
avaliação do atendimento feito, são os 
pequenos detalhes que podem fazer 
toda a diferença para essa proximidade 
com o cliente. Ele deve se sentir aco-
lhido e, quanto mais artifícios para essa 
finalidade forem utilizados, maiores os 
benefícios colhidos. Dentre as maiores 
vantagens, aquelas que investirem 
nessa tecnologia, definitivamente 
atrairão uma maior quantidade de 
consumidores. 

Ainda, conquistarão uma maior 
abrangência de atendimento a usuários 
que antes, não eram atendidos por 
delimitações geográficas, por exemplo. 
Para os consumidores, a velocidade 
no atendimento é uma das vantagens 
mais valorizadas. Os chatbots serão 
desenvolvidos de forma que tentem 
solucionar a dúvida solicitada da melhor 
forma possível e, somente em último 
caso, transferir o atendimento para um 
profissional.

Todos os benefícios somente serão 
conquistados com o investimento na 
curadoria por trás desse processo. Ela 
se torna indispensável para que consi-
gam entender a fundo as características 

e perfis do cliente e inseri-las no robô, 
de forma que fique cada vez mais in-
teligente com o passar do tempo. Em 
um exemplo prático, é inconcebível 
criar um chatbot para uma empresa de 
advocacia, que tenha uma linguagem 
despojada completamente contrária à 
de seus clientes.

Em conjunto, a linguagem programa-
da deve ser a mais gentil, carinhosa 
e educada possível. Não é porque o 
consumidor conversará com um robô, 
que ele precisa ser frio. O atendimento 
deve ser completo e com profundidade 
de conhecimento sobre o usuário final, 
trazendo confiança e satisfação ao final 
do atendimento.

No futuro, a tendência é que o mer-
cado de chatbots cresça ainda mais. 
De acordo com uma pesquisa realizada 
pela empresa MarketsandMarkets, a 
previsão é de 30% até 2024. Com uma 
alta demanda por este serviço, sua po-
pularização com maior acessibilidade 
para empresas dos mais diferentes 
portes e segmentos também será 
viabilizada. Quando desenvolvidos e 
humanizados com eficácia, sua orga-
nização irá decolar no mercado, com 
a conquista de cada vez mais clientes 
para o seu negócio.

(Fonte: Igor Castro é Diretor de Produtos e 
Tecnologia na Pontaltech, empresa especializada em 
soluções integradas de voz, SMS, e-mail, chatbots e 

RCS (www.pontaltech.com.br).

Fábio Ferreira

centésima medalha 
de ouro

Um dos sonhos do Brasil na capital 
japonesa é faturar o 100º ouro da história 
do país no megaevento, mas não será 
uma tarefa simples. A nação  já contabili-
za 87 medalhas, com destaque para as 21 
conquistadas em Londres 2012. O Brasil 
competirá em 21 das 23 modalidades das 
Paralimpíadas, inclusive nos estreantes 
badminton e taekwondo. O país tem 260 
representantes em Tóquio, sendo 164 
homens e 96 mulheres (ANSA).
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OpiniãO
Reutilizar a água 

tornou-se essencial

O cenário já é 
dramático. Os Estados 
do Sudeste e Centro 
Oeste vivem a pior 
seca dos últimos 91 
anos. 

Os aumentos na tarifa 
de energia elétrica 
já são realidades 

que impactam a inflação, 
onerando famílias em todo 
o país. Os riscos de um novo 
apagão e até de desabaste-
cimento no fornecimento de 
água para a população e no 
setor produtivo, provocam 
insônias em gestores públi-
cos e do setor privado. 

A tão almejada recupera-
ção econômica sofre reais 
ameaças de um céu quase 
árido, que parece ter fica-
do indiferente às nossas 
ambiciosas necessidades.  
Resta-nos buscar soluções 
efetivas que minimizem a 
emergência climática. Além 
de seguirmos na missão 
global de descarbonizar o 
planeta, embora não pos-
samos controlar os desíg-
nios da natureza, temos a 
obrigação de trabalhar na 
melhor gestão do consumo e 
na aplicação de tecnologias 
que tornem nossa sociedade 
mais limpa e sustentável. 

No caso da escassez de 
água, o reúso é um dos 
protagonistas. Não há como 
abrirmos mão deste ins-
trumento tão eficaz. Tec-
nologias já consolidadas 
e disponíveis no mercado 
como as membranas de ul-
trafiltração e de osmose re-
versa fornecem resultados 
impressionantes e extrema-
mente seguros, produzindo 
água com elevados teores de 
pureza, garantindo a elimi-
nação inclusive de bactérias 
e vírus, e até de contaminan-
tes não tratados atualmente 
nos sistemas convencionais 
de abastecimento público.

No caso das indústrias, 
grandes complexos urba-
nos e centros comerciais, 
que ao final são os grandes 
consumidores de água, os 
benefícios do reúso, além 
de ambientais, se traduzem 
em economia direta, sendo 
possível reduzir em cerca de 
50% o valor gasto com água 
oriunda de concessionárias 
públicas. Ganha a empresa e 
a sociedade que terá maior 
disponibilidade, sofrendo 
menos com riscos de desa-
bastecimento.

De acordo com o Portal 
Trata Brasil, as perdas na 
distribuição são gigantes-
cas. Para cada 100 litros 
de água captada, tratada e 
potável, quase 40 litros não 
chegam de forma oficial a 
ninguém, o que equivale 

a mais de 7 mil piscinas 
olímpicas de água perdidas 
diariamente e representam 
mais de R$ 12 bilhões em 
prejuízos financeiros.

Embora o Novo Marco do 
Saneamento seja uma ótima 
notícia para o setor - com 
injeção de algo em torno 
de R$ 700 bilhões até 2033 
- o Brasil ainda carece de 
melhores legislações sobre 
o reúso de água, em todas as 
esferas governamentais. Já 
há bons cases de aplicações 
de reúso e busca de fontes 
alternativas para abasteci-
mento nos mais diversos 
segmentos.

Contudo, em um universo 
de mais de 20 milhões de 
empresas existentes no 
país, a prática ainda é bai-
xíssima, realizada de forma 
pontual e desordenada. Fal-
tam impulsos e incentivos, 
além de campanhas efetivas 
de conscientização de reúso 
que precisa se tornar uma 
cultura nacional. O fato de 
termos cerca de 12% da 
água potável do mundo cria 
uma errônea sensação de 
que o recurso é abundante, 
infinito. A retórica além de 
equivocada, contribui para 
alimentar práticas de displi-
cência danosas e às vezes 
irresponsáveis. 

Nesta época do ano vemos 
a mídia cumprindo seu pa-
pel de alertar para os baixos 
níveis de reservatórios es-
tratégicos como o Sistema 
Cantareira, por exemplo. 
Pela imensidão geográfica 
do Brasil, nos acostumamos 
a ver as poucas chuvas que 
surgem em algumas regiões, 
caírem em locais não tão 
urgentes. Todos os anos, 
assistimos a nuvens que 
erram o alvo, em um triste 
e irônico dilema.  

A chamada ‘disponibili-
dade de água’ é desafio de 
todos. Carrega admiráveis 
predicados de ser uma prá-
tica sustentável, mas é uma 
ação que não dá margem a 
opção. Ela é essencial e ao 
mesmo tempo estratégica, 
principalmente para os 
grandes empreendimentos 
comerciais e industriais. 
Quando olhamos para deba-
tes em torno dos valores de 
ESG – Governança Ambien-
tal, Social e Corporativa, a 
água surge como bem fun-
damental a ser preservado. 

O descontrole climático 
que enfrentamos hoje no 
mundo nos dá a certeza de 
que cada gota reutilizada 
fará diferença em nosso 
futuro. 

(*) - É diretor de Desenvolvimento 
de Negócios no Grupo Opersan,  

especializado em soluções 
ambientais para o tratamento  

de águas e efluentes  
(diogo.taranto@opersan.com.br).

Diogo Taranto (*)

News@TI
Specialized Commerce na América Latina, anuncia a abertura de vagas para 
profissionais de tecnologia. São 41 posições nas áreas de Desenvolvimento 
(back-end, front-end, DevOps), Qualidade, Engenharia de Dados, Design 
e Gestão de Projetos. O modelo de trabalho é remoto ("home office"), 
com início imediato e contratação CLT. Os cargos são para Analista de 
DHO Pleno (1), Analista de Pré-Vendas Pleno (1) Analista de QA Jr (1) 
e Pleno (2), Desenvolvedor back-end Node.JS Pleno (1), Desenvolvedor 
back-end PHP pleno (10) e Sênior (1), Desenvolvedor front-end JS Jr (2), 
Pleno (9) e Sênior (2), Desenvolvedor Mobile Pleno (3), DevOps Pleno 
(1), Engenheiro de Dados Sênior (1), Product Designer (1), Executivo 
de Contas Pleno (1), Squad Leader Jr (1) e Pleno (3). Os interessados 
devem enviar currículo para carreira@webjump.com.br ou se cadastrar 
pelo www.webjump.com.br/carreiras. No site, há informações mais deta-
lhadas sobre as vagas, bem como benefícios incluídos.

Company Hero é selecionada para o 
Programa Scale-Up Endeavor Soluções SMB

@A Company Hero, startup que soluciona dores e elimina barreiras na 
jornada de prestadores de serviços e PMEs, é uma das 14 startups 

selecionadas para o Programa Scale-Up Endeavor Soluções SMB, voltado 
para scale-ups que aceleram a transformação digital de PMEs. As sele-
cionadas terão o acompanhamento de um mentor individual e meetups 
com grandes empresas e especialistas que são referência no ecossistema 
empreendedor do Brasil para superar os principais desafios de crescimento. 
Além disso, durante os cinco meses de aceleração, as scale-ups poderão 
se conectar com a Locaweb, patrocinadora Gold, para geração de mais e 
melhores negócios (https://www.companyhero.com/?utm_source=pr&utm_
medium=press_release_backlink&utm_campaign=Endeavor_Hero_
backlink&utm_content=pauta_Endeavor_Hero).

 PrevisIA - Inteligência artificial a serviço da 
proteção da Floresta Amazônica 

@Agir de forma preventiva é a melhor maneira de se evitar o desma-
tamento e as queimadas na Amazônia. A boa notícia é que esse tipo 

de solução já existe. Através do uso de inteligência Artificial (IA), é feita 
uma análise, a partir de imagens de satélites, de dados como estradas 
legais e ilegais, topografia, cobertura do solo, entre outras fontes de 
informações. Assim, são indicadas as áreas mais vulneráveis do bioma, 
permitindo que sejam feitas intervenções para que elas não sejam destru-
ídas. Essa tecnologia, em prol da proteção do meio ambiente, se encontra 
disponível em uma plataforma chamada PrevisIA (previsia.org), uma 
parceria entre o Instituto Imazon, a Microsoft e o Fundo Vale. Por meio 
do programa “AI For Earth”, a Microsoft apoia organizações que estão 
aplicando a tecnologia de Inteligência Artificial a desafios ambientais, 
ajudando-as a aproveitar todo o poder da computação disponível em 
nuvem. Para integrar esse projeto, a Radix, multinacional de tecnologia 
e engenharia, foi chamada pela Microsoft para agregar expertise em TI 
às iniciativas tecnológicas em curso no Imazon. O principal objetivo do 
projeto tecnológico foi alcançar as funcionalidades, a capacidade de 
processamento, a segurança e a escalabilidade da plataforma por meio da 
utilização de soluções da Microsoft como o ambiente de nuvem Azure, de 
Inteligência Artificial e de Analytics em sistemas Web. Foi feita a revisão 
do ambiente de infraestrutura e do software necessários para ajudá-los 
a utilizar tecnologias de ponta. Também foram criados painéis (dashbo-
ards) que permitem aos usuários da plataforma tecnológica do Imazon 
visualizar as informações geradas de maneira fácil, intuitiva e interativa.

Keyrus é eleita líder em Analytics & 
Intelligence e Digital Experience & Content 

@A Keyrus, consultoria internacional especialista em Inteligência 
de Dados e Transformação Digital com forte atuação e presença 

no Brasil, foi classificada como líder nos quadrantes Analytics & In-
telligence e Digital Experience & Content do relatório ISG Provider 
Lens™ MarTech Solutions and Service Providers 2021. O relatório 
mostra que muitas empresas no Brasil têm direcionado esforços para 
melhorar a experiência digital dos clientes, com o objetivo de alcançar 
maior engajamento e retenção e, consequentemente, aumento nas 
vendas. Para isso, os departamentos de marketing têm adotado, cada 
vez mais, estratégias omnichannel, ferramentas de análise - inteligên-
cia artificial, machine learning e analytics - e recursos como chatbots, 
realidade aumentada (RA), realidade virtual (RV) e plataformas de 
gerenciamento de conteúdo (CMS) (https://www.isg-one.com).

Enext lança hackathon com desafio focado 
em tecnologia e e-commerce

@A Enext, - empresa focada em soluções para negócios digitais - 
anuncia o seu primeiro Hackathon para o mercado de tecnologia e 

e-commerce, que será realizado nos dias 27 e 28 de agosto, de maneira 
100% online. O objetivo da competição será desenvolver completamente 
a interface de uma loja online, utilizando um serviço de terceiros. A pro-
posta é promover um espaço de aprendizado e transformar pessoas para 
o futuro. O desafio propõe que os participantes se reúnam em um grupo 
de quatro a cinco desenvolvedores para dar início ao projeto. Juntos, 
terão que dividir a execução de tarefas e planejamento com o time em 
até 22 horas. O resultado será divulgado no dia 31 de agosto nas redes 
sociais da Enext. O grupo mais bem avaliado ganhará um prêmio de R$ 
500 – para cada participante da equipe – além de outros brindes. Os 
interessados em participar devem se inscrever e consultar o regulamento 
em (https://enext.solides.jobs/vacancies/84078#vacancyDescription).

Nomad anuncia a abertura de 50 vagas de 
emprego

@A Nomad, primeira fintech que permite aos brasileiros a abertura 
de conta corrente em um banco norte-americano de forma 100% 

digital, anuncia a abertura de 50 novas oportunidades de emprego. As 
oportunidades são para as áreas de finanças, operações, marketing, 
novos negócios e estratégias, além de tecnologia e produtos. Atual-
mente com 75 colaboradores, a empresa pretende fechar o ano com 
150 funcionários no total. O reforço na equipe é um dos investimentos 
programados a partir da recém captação de mais de R$100 milhões 
levantada junto aos fundos de venture capital monashees e Spark Capital 
(líderes da rodada) e uma série de veículos atuantes do mercado, como 
Propel, GFC, Abstract, Vast, ONEVC e Globo Ventures. Os interessa-
dos em se candidatar às vagas podem realizar as inscrições pelo link: 
https://nomadcarreiras.gupy.io/. No site, estão disponíveis informações 
adicionais sobre a Nomad, as oportunidades em aberto, assim como os 
pré-requisitos e conhecimentos necessários para efetuar a candidatura.

Webjump abre 41 vagas para profissionais de 
TI, com início imediato e remoto

@A Webjump, empresa de tecnologia focada em transformação digital e 
única parceira brasileira da Magento & Adobe Gold Partner com selo 

Segurança da informação: saiba 
o que fazer quando sua empresa 

sofre um ataque hacker
Os ataques cibernéticos aumentaram muito em todo o mundo e principalmente entre as empresas brasileiras.

Denis Riviello (*)

Somente no primeiro trimestre de 
2021, o Brasil sofreu mais de 3,2 
bilhões de tentativas de ataques. 

O país lidera o ranking da América La-
tina, com quase metade dos 7 bilhões 
de tentativas no período. 

Atualmente, os ataques mais comuns 
são via phishing - técnica de engenharia 
social usada para enganar usuários e 
obter informações confidenciais -, ran-
somware - código malicioso que tornam 
inacessíveis os dados armazenados em 
um equipamento, geralmente usando 
criptografia -, e vírus - software mali-
cioso desenvolvido por programadores 
geralmente inescrupulosos. 

Por isso é fundamental que as em-
presas invistam na prevenção e tenham 
um plano de resposta a incidente caso 
aconteça. Se não têm, o momento de 
criar é agora. Quanto mais dependente 
da tecnologia é o negócio, mais impor-
tante é manter os dados protegidos. Os 
alvos mais propícios são aqueles com 
falta de ambiente de navegação seguro 
para os usuários, ou, quando presente, 
conta com proteções muito básicas. 

Não conscientizar os colaboradores 
é um fator muito comum nesses casos. 
Eles são os alvos preferidos dos ciber-
criminosos por estarem em constante 
uso da internet - até para uso pessoal, 
como em redes sociais -, tornando um 
caminho muito fácil para vazamentos e 
golpes, levando a um prejuízo financei-
ro, tanto para a empresa quanto para 
seus clientes. Além disso, as institui-
ções perdem valor competitivo frente 

etapa. É essencial demonstrar clareza 
aos colaboradores, clientes e forne-
cedores e comunicá-los do ocorrido 
e das decisões que foram tomadas - 
principalmente se houver evidências 
que a privacidade dos mesmos foi 
comprometida. Identifique as pessoas 
que tiveram seus dados expostos e 
avise-os cuidadosamente e de manei-
ra personalizada. Aos que não foram 
atingidos diretamente, após a situação 
controlada, devem ser informados, 
provando que não houve prejuízos. 

Melhor do que estar preparado para 
caso o incidente ocorra, é não deixar 
com que ele aconteça - e alguns pas-
sos são importantes para minimizar as 
possibilidades. Ter meios de proteção 
eficientes e checados recorrentemente, 
estabelecer um programa de conscien-
tização para orientar os colaboradores 
e aplicar testes de simulação recorren-
tes, saber identificar os riscos e pontos 
cruciais que o negócio ou segmento 
enfrenta e ter um Plano de Continuida-
de de Negócios (PCN) em caso de um 
incidente são as principais alternativas.

As organizações, no geral, estão mais 
preocupadas com o tema segurança 
da informação, e isso ocorre devido ao 
grande número de casos, incidentes, 
notícias na mídia e advento da LGPD. 
Elas não estão só investindo em tecno-
logia, mas também na conscientização 
dos colaboradores. As empresas que 
incluem esse investimento como priori-
dade já estão sentindo impacto positivo 
nos processos internos, com os clientes 
e também com os fornecedores. 

(*) É Head de Cibersegurança da Compugraf.

aos concorrentes, sem contar a imagem 
negativa diante do mercado.

Em caso de um incidente de segu-
rança, a primeira coisa a se fazer é 
avaliar internamente a sua natureza, 
a categoria e seu nível de gravidade 
e quantidade de titulares de dados 
afetados. Após essa análise, é impres-
cindível comunicar ao especialista e/ou 
responsável na instituição por seguir 
as normas da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). Em caso de risco ou 
danos gravíssimos aos titulares, deve-
-se comunicar à Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD). 

Após os primeiros passos legais, a 
transparência é a base da segunda 
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Denis Riviello

Samsung anuncia semifinalistas do Solve for 
Tomorrow no Brasil

A Samsung anuncia os semifi-
nalistas da 8ª edição do Prêmio 
Respostas para o Amanhã, ini-
ciativa brasileira do Solve For 
Tomorrow, programa global da 
companhia, que estimula alu-
nos da rede pública de ensino 
a identificarem e resolverem 
problemas sociais por meio 
de abordagens em Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Ma-
temática. Estão concorrendo 
20 projetos desenvolvidos de 
forma criativa e inovadora como 
soluções para desafios atuais da 
sociedade.

Os Estados de São Paulo, Cea-
rá e Paraná são os três primeiros 
em número de projetos, com cin-
co, quatro e dois semifinalistas, 
respectivamente. Por região, o 
Nordeste aparece em primeiro 
lugar com sete equipes classifi-
cadas. Este é o segundo ano em 
que o programa ocorre de forma 
totalmente remota. Mesmo as-
sim, houve um aumento de 22% 
na participação de estudantes, 
40% na de professores e 52% 
na de escolas em comparação 
a 2020 (https://respostaspara-
oamanha.com.br/.).
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D - Caminhos de ESG 
A diversidade e a busca por melhores alternativas sociais e am-
bientais são temas que têm ocupado lugar importante dentro das 
empresas. Nesse cenário, o Fórum de Economia CNN - Desafios de 
um Brasil essencial, trará em sua programação discussão acerca 
de processos de ESG no ambiente corporativo. Os debates serão 
divididos em dois painéis, comandados pelos jornalistas Fernando 
Nakagawa e Raquel Landim, além de diversos convidados. Além 
desses, outros importantes nomes já estão confirmados. O evento 
acontece nos próximos dias 30 e 31, e a inscrição pode ser feita 
gratuitamente acessando o link: (https://conteudos.cnnbrasil.com.
br/forum-economia-2021-cnn/). 

E - Desafios do Futuro
Sua empresa está preparada para o futuro? Se a resposta é não, 
você precisa participar do ERP Experience, evento gratuito pro-
movido pela SPS, consultoria especialista na implementação do 
software SAP Business One, voltado a empresas em crescimento. 
O objetivo é reunir grandes nomes do cenário de transformação 
digital amanhã (26) a partir das 18h30, para abordar soluções da 
Indústria 4.0 que favoreçam o crescimento contínuo e escalável 
das indústrias de manufatura. Reúne especialistas que abordam 
os desafios da indústria de manufatura. O público-alvo são CEO’s, 
CIO, diretores, gerentes, coordenadores, supervisores e analistas 
das áreas de manufatura. Inscrições: (https://spsconsultoria.com.
br/erp-experience/).

F - Logística e Cargas
Com o objetivo de promover o debate sobre o atual cenário e o futuro 
do setor logístico no Brasil, proporcionar o networking e a geração de 
negócios para as empresas e profissionais do ramo, e fomentar o de-
senvolvimento de novas tecnologias e tendências para este segmento, a 
Intermodal promove a segunda edição do maior evento digital da América 
Latina para estes mercados: o Intermodal Xperience 2021. Agendado 
para ocorrer entre os dias 1 e 3 de setembro, em formato 100% digital 
e totalmente gratuito, traz uma rica agenda de atrações e conteúdos 
que levarão aos participantes discussões sobre as principais tendências 
da logística, do ponto de vista dos embarcadores e de todos os elos 
que compõem a cadeia de distribuição e de suprimentos. Informações: 
(https://bit.ly/CC--Xperience-2021). 

A - Novas Tecnologias
Cientistas, professores, profissionais da indústria e estudantes em geral 
já podem se inscrever para participar do 20º Simpósio Brasileiro sobre 
Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, que ocorre de 18 a 22 
de outubro, de forma remota. Realizado anualmente pela Sociedade 
Brasileira de Computação, o evento objetiva divulgar os recentes avan-
ços científicos da área de interação humano-computador que possam 
resultar em soluções inovadoras para sanar problemas do cotidiano. O 
tema escolhido foi: ‘interação do Caburaí ao Chuí’. A ideia é mostrar a 
diversidade nos estudos em virtude das diferentes culturas espalhadas 
pelo Brasil e das características de cada região. Mais informações e 
imscrições em: (http://ihc.sbc.org.br/inscricoes/).

B - Sellers Conference 
O AliExpress anunciou a abertura de seu marketplace para todos os 
vendedores brasileiros. Lojistas poderão se beneficiar, sem nenhum 
custo mensal, do tráfego e dos milhões de usuários que o AliExpress 
acumula no Brasil há 11 anos, quando estreou no país. Para receber os 
novos sellers, apresentar novidades e retirar dúvidas dos participantes, 
o AliExpress realiza um evento online, em português, que ocorre no 
dia 1º de setembro, a partir das 9 horas da manhã, para que vende-
dores conversem com executivos e técnicos do AliExpress no Brasil 
e no exterior. Chamada de “Sellers Conference”, o evento é aberto a 
qualquer pessoa que considere explorar mais este canal de venda para 
seus produtos e serviços. Inscrições: AliExpress Seller Day Registro 
(onlinexperiences.com). 

C - Shopping Online 
O modelo de negócios online deixou de ser uma opção e se tornou uma 
necessidade. O objetivo é reunir o comércio de produtos e serviços 
em um só lugar e aumentar as possibilidades de consumo do público, 
atingindo um grande número de clientes em potencial através de uma 
experiência de compras completa e unificada. O SP Market , shopping 
da Zona Sul de São Paulo, lança seu marketplace, uma plataforma 
digital que reúne várias lojas do shopping em um programa de venda 
online, possibilitando que o consumidor pesquise por marcas, preços 
e realize a compra. O shopping reestruturou o site e aplicativo para 
permitir que os canais já ativos - delivery, drive-thru e lojas físicas 
- fiquem ainda mais amplos e digitais. Saiba mais em: (www.shoppin-
gspmarket.com.br).

G - Corretor de Imóveis
Em homenagem ao Dia Nacional do Corretor de Imóveis, comemorado 
nesta sexta-feira (27), o Imovelweb promove o concurso cultural “Cor-
retor Premiado Imovelweb”. Por meio da ação, corretores imobiliários 
poderão concorrer a três prêmios: dois iPhone 12 PRO para um ganhador, 
uma moto para outro e um vale viagem de R$ 15 mil para outro vencedor. 
Podem participar profissionais de todo o Brasil, desde que sejam pessoa 
física e tenham CRECI ativo, clientes ou não do Imovelweb. As inscrições 
podem ser feitas no site (http://www.corretorpremiadoimovelweb.com.
br/). Para participar, basta acessar a página oficial da ação, realizar o 
cadastro, selecionar o prêmio que deseja concorrer e responder à per-
gunta “por que esse prêmio deve ser meu?”. 

H - Ganhos de Eficiência
A Santos Port Authority (SPA) encerrou o segundo trimestre com lucro 
líquido de R$ 98,9 milhões, recorde trimestral histórico da estatal que 
administra o Porto de Santos. O lucro mais que dobrou em relação ao 
mesmo período de 2020 e cresceu 126,6%. O bom resultado foi mais uma 
vez impulsionado pelo aumento da receita e queda de custos e despesas, 
combinação que se tornou marca registrada da SPA desde que a atual 
gestão assumiu, em 2019, pautada pelo foco em eficiência, austeridade 
e racionalização de recursos públicos. A receita líquida cresceu 13,3% e 
atingiu R$ 295,8 milhões, favorecida pela forte movimentação de cargas, 
que continuou a bater seguidos recordes e registrou crescimento de 
5,3%, fechando o trimestre em 41 milhões de toneladas.  

I - Mercado de Fidelidade 
A ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fideli-
zação) promove, nos próximos dias 30 e 31 (segunda e terça-feira), às 
17h , 5º Webinar sobre o mercado de fidelidade. O evento contará com a 
participação de especialistas do setor bancário, varejo e de turismo para 
discutir as mudanças e tendências nas estratégias e nos programas de 
fidelidade pós-pandemia, bem como o uso de dados para personalização 
da oferta e estratégias de fidelização. É aberto a todos os interessados 
no mercado de fidelização. Mais informações e inscrições: (https://www.
abemf.com.br/home).

J - Cobrança pelo WhatsApp
Os clientes do Banco do Brasil agora podem registrar boletos, fazer 
comando de instrução e consultas pelo WhatsApp. O BB é a primeira 
instituição financeira a permitir a emissão de boletos em uma tela de 
conversas pelo WhatsApp. Para utilizar a funcionalidade, o cliente 
acessa o WhatsApp do BB (61) 4004-0001, inicia uma conversa com 
o especialista PJ, o assistente virtual no aplicativo, digitando “#PJ” 
e escreve “Preciso registrar um boleto”. Na tela de conversas, serão 
solicitadas as informações do pagador do boleto (CPF, nome, endere-
ço, complemento) e os detalhes de pagamento (valor, vencimento). 
Confirmadas as informações, o boleto é gerado e o cliente já pode 
encaminhar ao pagador. 

Como família e bem-estar 
influenciam a produtividade 

do profissional

Vida pessoal e 
profissional: como as 
duas conversam?

Em tempos de instabili-
dade generalizada – e 
até mesmo quando as 

coisas andam em uma certa 
normalidade – as empresas 
compartilham de uma missão 
em comum: garantir que suas 
equipes de trabalho cami-
nhem dentro de uma eficiên-
cia operacional satisfatória. 

No entanto, o que muitos 
deixam passar, é o impacto 
que um ambiente familiar 
harmonioso, somado a um 
equilíbrio fundamental nas 
atividades diárias, traz para 
que o colaborador corres-
ponda às expectativas depo-
sitadas em sua contribuição.

Ninguém é sistematica-
mente igual. Cada indivíduo 
apresenta características 
únicas em sua vida particu-
lar. Ter sensibilidade para 
compreender circunstâncias 
adversas, especialmente se 
tomarmos como exemplo o 
plano de fundo de um país que 
ainda vive uma pandemia, é 
um diferencial que líderes 
corporativos não podem abrir 
mão. Afinal, estamos lidando 
com seres humanos, em todos 
os sentidos.

Um erro bastante comum é 
pensar no lar familiar como 
algo antagônico à rotina de 
trabalho, que não se relaciona 
com o nível de engajamento 
apresentado pelo profissional 
quanto às tarefas designadas 
no âmbito empresarial. É de 
suma importância entender 
que a pessoa é a mesma, seja 
trabalhando ou junto de sua 
família, tendo emoções, sen-
timentos, desejos e desgastes 
que não deixarão de aparecer 
por uma simples mudança 
de local.

Ter um contato diário e sau-
dável com a família não é uma 
questão unicamente pessoal. 
Sem dúvidas, trata-se de um 
hábito indispensável no que 
diz respeito à função que to-
dos nós possuímos enquanto 
membros de um ambiente 
familiar, com pessoas que 
necessitam de nossa aten-
ção. Porém, esse costume 
contribui significativamente 
para que a saúde mental se 
mantenha estável, dia e noite, 
em casa e no trabalho, sem 

diferenciações.
Logo, não há exagero ne-

nhum em afirmar que os dois 
espaços estão ligados. Como 
esperar que um profissional 
afetado por uma vida pessoal 
nociva, que deixe sua mente 
em um estágio total de des-
motivação, cumpra tudo o 
que se espera dele dentro da 
empresa? Mais do que plane-
jamentos estratégicos que 
são elaborados sob a ótica de 
um gestor, aqui, destaca-se a 
relevância de se adotar uma 
postura humana, em respeito 
aos grandes responsáveis 
por conduzir determinado 
negócio ao sucesso.

A palavra equilíbrio acaba 
sendo utilizada com certa 
frequência e, não por acaso, 
é um termo que traduz uma 
condição que todos devem 
priorizar em suas vidas. Equi-
líbrio entre trabalho e família 
significa, em resumo, separar 
uma parcela do dia para 
cuidar desses dois aspectos 
com o devido peso concedi-
do. Isto é, ter discernimento 
para estabelecer prioridades 
e desempenhar vários papéis, 
reservando um tempo produ-
tivo com nossos familiares.

A família é a “mola pro-
pulsora”, nossa maior fonte 
motivacional. Como a base de 
tudo, também nos incentiva 
a ir além, seja no trabalho 
ou em outras vertentes do 
cotidiano. A partir do mo-
mento que o colaborador se 
torna consciente quanto a 
isso, é aberto um leque de 
novas possibilidades, sob o 
véu de uma rotina mais leve, 
harmoniosa e positiva, com 
tranquilidade para tomar 
decisões.

Enfatizo a importância de 
uma qualidade de vida con-
solidada e equilibrada, entre 
dois polos que devem con-
vergir rotineiramente. Esses 
benefícios serão assimilados 
pelo próprio profissional, 
que por sua vez, sentirá os 
efeitos de uma vida estável 
dentro de casa e também no 
ambiente de trabalho, e pela 
empresa, que contará com a 
participação de colaborado-
res saudáveis para exercer 
suas funções com excelência.

(*) - Com mais de 20 anos de 
experiência na área de Recursos 

Humanos, é Diretor de Gente e 
Gestão da Serede - Rede Conecta, 

empresa do Grupo Oi.

Augusto Neves (*)

Para ele, a economia 
está crescendo e o 
déficit das contas pú-

blicas está caindo. “Não há 
o menor fundamento para 
dizer que o Brasil está per-
dendo o controle. É exata-
mente o  contrário: o Brasil 
atravessou a maior crise 
fiscal, a maior depressão de 
tempos modernos e se recu-
perou em tempo recorde”, 
afirmou.

Segundo Guedes, “os 
fatos e os fundamentos” fis-
cais mostram que o governo 
“segue fazendo o trabalho 
certo”. O ministro repetiu 
as previsões oficiais que 
indicam queda no déficit 
primário – resultado nega-
tivo nas contas do governo 
sem os juros da dívida 
pública. “Na verdade, os 
fundamentos continuam 

Paulo Guedes defendeu moderação de excessos 
para garantir recuperação.

Quarto lote de 
restituição do IR 2021

A Receita Federal abriu 
ontem (24) a consulta ao 
quarto lote de restituição do 
Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica (IRPF) 2021, que também 
inclui restituições de exer-
cícios anteriores. O crédito 
será feito no dia 31 de agosto 
para mais de 3,8 milhões de 
contribuintes. Neste lote, o 
valor das restituições chega 
a R$ 5,1 bilhões. 

Desse total, R$ 273,2 mi-
lhões serão destinados a 
contribuintes com prioridade: 
8.185 idosos acima de 80 anos, 
67.893 entre 60 e 79 anos, 
6.088 com alguma deficiên-
cia física, mental ou moléstia 
grave e 26.647 contribuintes 
cuja maior fonte de renda 
seja o magistério. Foram con-
templados ainda 3.710.930 
contribuintes não prioritários 
que entregaram a declaração 
até o dia 16 de agosto.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deve acessar a página da Re-
ceita na internet. No serviço 
Portal e-CAC, é possível veri-
ficar o extrato da declaração 
e ver se há inconsistências de 
dados identificadas pelo pro-
cessamento. Nessa hipótese, 
o contribuinte pode fazer a 
autorregularização, mediante 
entrega de declaração retifi-
cadora (ABr).

A Petrobras iniciou a 
produção de petró-
leo e gás natural do 

FPSO Carioca, primeiro 
sistema de produção defi-
nitivo instalado no campo 
de Sépia, no pré-sal da 
Bacia de Santos. A platafor-
ma - unidade flutuante de 
produção, armazenamento 
e transferência de petróleo 
e gás (FPSO) - tem capa-
cidade para processar dia-
riamente até 180 mil barris 
de óleo e comprimir até 6 
milhões de metros cúbicos 
de gás natural.

Em nota, a companhia 
informou que o escoamento 
da produção de petróleo 
será feito por navios ali-
viadores, enquanto a pro-
dução de gás será escoada 
pelas rotas de gasodutos 
do pré-sal. Segundo a Pe-
trobras, esta será a maior 
plataforma em operação no 
Brasil em termos de com-
plexidade. Quando atingir o 
pico de produção, também 
será a maior unidade em 
termos de produção de 
petróleo. 

O diretor de Desenvol-

A plataforma tem capacidade para processar diariamente até 
180 mil barris de óleo.
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Ministro nega que Brasil esteja 
perdendo controle da economia
Apesar de ruídos provocados pelas expectativas em torno das eleições de 2022, o Brasil não está 
perdendo o controle dos fundamentos econômicos, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes

eleitoral em 2022 está pre-
judicando as expectativas. 
“Estávamos decolando e, 
agora, há uma espécie de 
antecipação das eleições, 
que tem impacto sobre 
as expectativas. Essa an-
tecipação naturalmente 
prejudica. Causa muito 
barulho”, reclamou 

Guedes pediu moderação 
dos agentes políticos para 
garantir a recuperação da 
economia e reafirmou a 
confiança nas instituições, 
citando a Presidência da 
República, o STF, a Câmara e 
o Senado. “Com confiança na 
democracia brasileira e prin-
cipalmente nas instituições, 
esperamos que os excessos 
que sejam cometidos de uma 
parte ou de outra, de atores 
específicos, sejam modera-
dos”, acrescentou (ABr).

indicando que estamos 
na direção certa. Fomos 
a 10,5% do PIB de déficit, 
neste ano já caímos para 
1% e a previsão é de que 
ano que vem seja 0,3%. Ou 
seja, praticamente acabou 
o déficit”, declarou..

Na sua avaliação, a eco-

nomia brasileira estava 
“decolando” em 2021, em 
meio à recuperação da fase 
mais aguda das medidas 
de distanciamento social 
impostas pela pandemia 
da Covid-19. No entanto, 
o que ele classificou de 
“antecipação” da disputa 

Petrobras começa produção na 
maior plataforma em operação

vimento da Produção João 
Henrique Rittershaussen 
disse que o FPSO Carioca 
é um exemplo da estratégia 
de concentrar investimen-
tos em ativos de explora-
ção e produção de classe 
mundial, como o pré-sal, 
que possui áreas com gran-
des reservas, baixo risco e 
custos competitivos. “Isso 
promove mais retorno para 
a empresa e a sociedade, 
criando um ciclo virtuo-
so de geração de valor”, 
afirmou.

A Petrobras prevê investir 
US$ 46,5 bilhões na produ-

ção de petróleo e gás no 
Brasil até 2025, atuando 
em parceria com outras 
companhias na área de 
Exploração &Produção, 
com foco em águas pro-
fundas e ultraprofundas. O 
FPSO Carioca é a primeira 
das 13 novas plataformas 
da companhia previstas 
para entrar em produção 
entre 2021 e 2025. Até 
2025, serão mais 12 novos 
sistemas de produção em 
águas profundas, que se 
somam às 60 plataformas 
já existentes e em operação 
pela Petrobras (ABr).



Tecnologia: uma 
aliada na retomada do 

setor de Eventos
O setor de eventos 
foi um dos que 
mais sofreu desde 
o início da crise 
do Coronavírus em 
2020

Antes da pandemia, 
este setor realizava 
em média mais de 

dois mil eventos e mo-
vimentava R$ 1 trilhão 
ao ano, de acordo com 
dados da União Brasileira 
de Feiras e Eventos de 
Negócios – Ubrafe. Do 
ano passado até hoje, 
foram grandes os danos. 
A Associação Brasileira 
dos Produtores de Even-
tos – Abrape aponta que 
97% dos eventos de 2020 
foram cancelados, resul-
tando numa redução de 
450 mil empregos diretos 
e indiretos.  

Apesar do fim de amea-
ça da doença ainda estar 
longe no cenário brasilei-
ro, houve grandes avan-
ços nos índices de mortes 
e casos graves da doença 
com o maior índice de 
vacinas aplicadas no país. 
E, se essa melhora seguir 
adiante, será possível ver-
mos o ressurgimento dos 
eventos neste segundo 
semestre. A Olimpíada 
de Tóquio é um exemplo 
fora do Brasil, mas é um 
caso prático de que exis-
te a possibilidade para a 
retomada. 

Os locais de jogos se-
guem protocolos de segu-
rança, que incluem o uso 
de máscaras de proteção 
facial, realização de testes 
de Covid antes do acesso 
aos ginásios esportivos, 
distanciamento social, 
aferição de temperatura 
e restrição de tempo de 
permanência nos locais 
dos jogos.

A Abrape monitora 
desde julho de 2020 a 
disposição do brasileiro 
para ir a eventos e mesmo 
com 79% apontando alta 
preocupação quanto a 
ida durante a pandemia, 
a última pesquisa (julho 
2021) indica que oito em 
cada dez participantes 
gostariam de frequentar 
festas, shows e conven-
ções. No entanto, eles 
acreditam que não poderá 
ser como antes, pois 54% 
apontam a obrigatorieda-
de do uso das máscaras e 
37% reforçam a exigência 

da vacinação e/ou teste 
rápido para a Covid-19.

A tecnologia vem con-
tribuindo para que o 
segmento de eventos 
continue em movimento 
e a adoção de plataformas 
digitais se tornou uma 
alternativa viável para 
minimizar os impactos da 
pandemia. 

As câmeras termográfi-
cas, que medem com alta 
precisão a temperatura 
das pessoas, assim como 
as câmeras com softwares 
embarcados de Inteligên-
cia Artificial que monito-
ram a distância entre os 
visitantes, o tempo de 
permanência e o número 
de pessoas, possibilitam 
maior segurança nesse 
período ainda um pouco 
incerto. Ainda, drones 
com recursos inteligentes 
podem indicar número 
excessivo de pessoas ou 
aglomerações em áreas 
externas abertas.

Sabemos que ainda não 
há fórmula pronta para 
reverter por completo 
o cenário do setor de 
eventos. Como medida 
paliativa, as organizações 
estão experimentando 
novos modelos híbridos 
de interação, com um pre-
sencial restrito e o online 
mais massificado. Mas é 
certo que a tecnologia 
avança muito rapidamen-
te e pode ser totalmente 
aplicada como suporte 
à retomada deste setor 
ainda neste ano.

Os eventos com o am-
biente online e presencial 
já podem (e devem) estar 
nos planejamentos do 
mundo pós-pandêmico, 
ao englobar a interação 
pessoal, as discussões 
face a face, a inclusão e, 
acima de tudo, a acessibi-
lidade, para que pessoas 
de diferentes localidades 
possam ter a oportunida-
de de se envolver com a 
inovação e a evolução da 
tecnologia.

É válido reconhecer 
a tecnologia como uma 
aliada na retomada da 
economia e, mais espe-
cificamente, do setor 
de eventos. Ela ressig-
nificará a construção 
dos eventos daqui para 
frente, sejam eles online, 
híbridos ou presenciais.

(*) - É líder de verticais da Dahua 
Technology.

Fábio Lopes (*)
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Nos últimos meses, você ouviu falar de open banking 
pelo menos uma dezena de vezes, e vai continuar acom-
panhando muitas discussões sobre o tema. Isso porque, 
esse sistema bancário aberto - que deve ser totalmente 
implementado pelo Banco Central (BC) até o final deste 
ano - promete mudar o atual modelo financeiro do país. 
Como? Aumentando a concorrência entre os bancos e as 
fintechs. O objetivo é tornar o setor menos centralizado, 
levando essas instituições a inovarem mais e criarem no-
vas soluções e produtos para atrair usuários de sistemas 
bancários.

Com a primeira e a segunda fase já em vigor, as institui-
ções financeiras (IFs) estão, por exemplo, compartilhando 
informações sobre sua rede de atendimento bancário e 
seus serviços, e os usuários estão autorizados a compar-
tilhar seus dados pessoais e financeiros com a instituição 
que quiserem. Para o economista Francisco Carvalho, 
CEO e fundador da Zipdin, techfin autorizada pelo BC e 
que opera através de uma plataforma 100% digital, isso 
é bastante positivo.

Uma vez que qualquer empresa possa acessar os dados 
dos clientes, todas estarão em um mesmo patamar, com 
acesso às mesmas informações, e poderão desenvolver e 
apresentar aos consumidores serviços e produtos persona-
lizados que se encaixem em seu perfil. Mas que benefícios 
isso trará de fato às pessoas? - Com o open banking, os 
usuários passam a ser clientes do sistema financeiro na-
cional e, se escolherem sair da instituição na qual estão, 
poderão sair e levar suas informações junto, pois serão 
detentores de seus próprios dados. 

“Toda aquela boa reputação construída por anos junto 
a um banco, não terá sido em vão, não será esquecida. 
Os clientes com um bom histórico bancário, por exemplo, 
que sempre pagaram as contas em dia, nunca entraram 
no cheque especial, poderão receber ofertas melhores 
das instituições que nunca tiveram experiência com eles, 
porque elas poderão consultar a experiência do cliente 
nas outras instituições através de troca de mensagens, 
via API, de forma rápida e segura”, explica o especialista.

Os os dados transitarão apenas entre a instituição to-
madora e a receptora dos dados escolhidos pelo cliente 
- e pelo período que ele determinar. O executivo ressalta 
ainda outras funcionalidades que o Open Banking per-

Com o open banking, os usuários passam a ser clientes do 
sistema financeiro nacional.

Um levantamento feito 
pela empresa de car-
teiras digitais PayPal 

Brasil e pela consultoria 
de pesquisas BigData Corp 
mostra que o mercado de 
comércio eletrônico cresceu 
40,7% entre 2019 e 2020, 
chegando a 1,3 milhão de 
lojas virtuais. Segundo a 
Abcomm, de março a maio de 
2020, o Brasil abriu mais de 
uma loja virtual por minuto 
desde o início do isolamento 
social, em março. 

Desde então, a retomada 
das lojas físicas segue cami-
nhando lentamente e estar 
conectado com o mundo 
virtual se tornou ainda mais 
essencial. Para Alexandre 
Nogueira, consultor oficial 
do Mercado Livre e CEO da 
Universidade Marketplaces 
- plataforma especializada 
em cursos para marketpla-
ces - para se destacar neste 
novo cenário (algo assim), o 
comerciante precisa enten-
der as opções que tem para 
impulsionar o seu negócio 
físico e começar essa migra-
ção para o digital. 

“Iniciar o ponto de venda 
digital via marketplace é 
uma ótima estratégia, pois 
os lojistas já conseguem 
ter uma estrutura montada 
para a comercialização dos 
produtos, com potenciais 
clientes que já navegam pela 

O Brasil abriu mais de uma loja virtual por minuto desde o 
início do isolamento social, em março de 2020.

Dicas para impulsionar as 
vendas do seu negócio online
O varejo físico foi um dos setores mais impactados pela pandemia e, rapidamente, milhares de 
empreendedores tiveram que adaptar seus negócios para o meio digital

a parte burocrática de 
início de negócio é já 
possuir CNPJ e forne-
cedores. A facilidade 
na compra de produtos 
mais em conta e o fato 
de já dominar o nicho 
em que atua.

 4) Respeite as vendas 
- É preciso respeitar 
tanto as vendas do fí-
sico como as do online, 
sem nunca esquecer de 
dar baixa no sistema. 
Outra dica é sempre 
que chegar na loja, ver 
se existe algum pedido 
aprovado no online, 
pois se esquecer dessa 
checagem pode resul-
tar no aumento da taxa 
de cancelamento e pre-
judicar a sua evolução 
do negócio.

 5) Cuidado com o esto-
que - A venda online 
acelera a rotatividade 
dos produtos e para 
não ficar perdido na 
hora do controle é 
necessário ter orga-
nização no sistema e 
operação. Recomendo 
que use os mesmos 
códigos do físico para 
o online, pois facilita 
na hora de dar baixa 
no site -  Fonte e mais 
informações: (www.
universidademarke-
tplaces.com.br).
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plataforma todos os dias, 
sem a necessidade de gastar 
energia para iniciar um site 
próprio do zero”, explica. O 
especialista também listou 
algumas dicas para ajudar na 
migração do negócio físico 
para o online, aproveitan-
do todas as vertentes que 
o mundo virtual oferece. 
Confira:
 1) C o m e c e  p e l o s 

marketplaces - Uma 
dica é começar pelos 
três maiores marke-
tplaces, que são B2W, 
Magalu e Mercado 
Livre, pois os produ-
tos que você prepara 
para esses canais você 
consegue levar para 
outros. E o mais im-
portante, faça correta-

mente o planejamento 
da sua loja para faci-
litar a migração para 
o digital e, com isso, 
alcançar um aumento 
nas vendas.

 2) Busque profissiona-
lização - Por mais que 
você seja um vendedor 
experiente no comércio 
de balcão, o universo 
online é bem diferente 
e é necessário buscar 
aprendizado e profis-
sionalização. Existem 
milhares de conteúdos 
gratuitos e cursos que 
podem ajudar. 

 3) Você já possui CNPJ 
e os produtos - Um 
ponto que o comer-
ciante de loja física já 
sai na frente pulando 

Qual o impacto do open banking 
na vida dos brasileiros?

mitirá como a oferta mais assertiva de produtos, a oferta 
de seguro para o cliente que obteve um financiamento 
para compra do seu carro, ou a consolidação de toda sua 
movimentação financeira em diferentes bancos e cartões 
de crédito. 

Além disso, toda a morosidade do sistema, do processo 
de portabilidade, e da leitura e troca de informações ficará 
no passado, graças à padronização que esse modelo deve 
gerar, e tudo se dará de maneira mais inclusiva e barata. A 
expectativa é de que a aderência do público seja grande. 
Segundo pesquisa da TecBanc/Ipsos, 66% da população 
considera os novos serviços que o open banking pode gerar 
como relevantes, e 71% disseram se sentir à vontade para 
usar tecnologias novas. 

De olho nesse mercado, há muitos players se tornando 
fintechs, ou seja, recorrendo ao Banking as a Service 
(BaaS), que mantém a marca da empresa, mas assume 
toda a parte burocrática, processos, interfaces e opera-
ções financeiras que envolvem a criação de uma fintech 
ou banco. O potencial desse setor é tão grande que, em 
cinco anos, a Zipdin viu sua produção de BaaS aumentar 
41 vezes. “Os brasileiros estão cada vez mais abertos às 
inovações. Pessoas físicas e jurídicas vão promover essa 
mudança do mercado, e a tendência é que o open banking 
se consolide”, conclui Francisco Carvalho. - Fonte e mais 
informações: (www.zipdin.com.br).
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Com o propósito de ser o melhor 
parceiro do profissional autônomo e 
buscar inovações sempre, o Ton, do 
grupo StoneCo., apresenta o TapTon. 
A implementação da nova funcionali-
dade, que permite que profissionais 
autônomos e liberais aceitem transa-
ções de crédito ou débito por meio de 
cartões de aproximação (NFC) e digital 
wallets diretamente no celular, coloca 
Ton na vanguarda mundial do mercado 
de meios de pagamento. As principais 
vantagens são a isenção dos valores 
de adesão da maquininha tradicional 
e a possibilidade de começar a vender 
no mesmo instante em que o usuário 

acessa o app, sem precisar aguardar a 
chegada de um terminal de vendas. A 
melhora da experiência é um grande be-
nefício. E vale destacar que os clientes 
vão ter acesso a uma conta completa, 
com PIX, cartão físico e virtual, link 
de pagamento e possibilidade de pa-
gamento de boleto e tributos. 

O TapTon é uma funcionalidade den-
tro do app do Ton e estará disponível 
para celulares com sistema Android a 
partir da versão 8.0 com NFC, podendo 
ser instalado gratuitamente. Com isso, 
a solução promete diminuir as barreiras 
para aceitar pagamentos em cartão, ao 
eliminar o custo do valor da maquininha 

na entrada. “Sabemos que as taxas de 
adesão ou do aluguel de maquininhas 
pesam no bolso do nosso cliente, fazen-
do com que muitos deixem de aceitar 
cartões no seu negócio”, explica Caio 
Fiuza, sócio da Stone e responsável 
pelo Ton.  

É possível efetuar vendas de até 
R$ 200,00 sem solicitação da senha, 
o que facilita e agiliza a operação. A 
Visa tem testemunhado experiências 
positivas com a implementação de 
solução similar em outros 20 países, 
como Costa Rica e Peru. “Há um ca-
minho a ser explorado no sentido de 
promover a inclusão e democratização 

maior desse acesso. É uma ferramenta 
para promover a expansão da aceitação 
de tecnologias digitais na indústria de 
pagamento. O artesão, o pipoqueiro, o 
taxista, o dono da quitanda do bairro 
ganham um benefício valioso na palma 
da mão”, conta Marcos Marins, diretor 
executivo de Aceitação da Visa do 
Brasil. “A Mastercard é pioneira no 
desenvolvimento e uso da tecnologia 
para pagamentos por aproximação por 
meio de celulares, em mais de 17 merca-
dos globais” afirma Estanislau Bassols, 
Gerente Geral da Mastercard Brasil. 
“Com a pandemia , vimos o avanço de 
diferentes formas de pagamento entre 

os consumidores, sendo que os paga-
mentos por aproximação se tornaram 
uma de suas modalidades preferidas 
por oferecer praticidade e conveniência 
de forma rápida e segura”, finaliza o 
executivo. Os comprovantes de venda 
podem ser enviados para o comprador 
via SMS, e-mail e WhatsApp. Assim, 
como nas maquininhas tradicionais e 
no app, é possível acessar um relatório 
das vendas e realizar estornos quando 
necessário. “O lançamento do TapTon 
é mais um importante passo que da-
mos nesse sentido”, diz Augusto Lins, 
Presidente da Stone. Saiba mais em: 
(www.ton.com.br/tapton).

Lançada solução que transforma seu celular em maquininha
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Faresa Fazendas Reunidas S/A
CNPJ nº 02.151.090/0001-47 - NIRE 3530009688-6

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Srs. acionistas de Faresa Fazendas Reunidas S/A para reunirem-se em A.G.E., que se realizará
no dia 31/08/2021, às 11hs, na sede social na Alameda Santos, 1293, 7À andar, conjunto 72/74, sala 04, em
São Paulo/SP, a fim de examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: a) aprovação dos termos
e condições do Protocolo de Intenções e Justificativa de Cisão, celebrado em 09 de fevereiro de 2021, entre as
administrações da Companhia e da Empreendimentos Litorâneos S/A („Protocolo‰); b) aprovação do Laudo
de Avaliação; c) a cisão parcial da Empreendimentos Litorâneos S/A NIRE 3530002696-9 com versão da
parcela cindida para esta companhia e d) Outros assuntos de interesse da sociedade. George de Paula Ribeiro e
Izabel de Toledo Piza Alves da Motta - Diretores.                                                                         (21, 24 e 25)

ILUMATIC S.A. ILUMINAÇÃO E
ELETROMETALÚRGICA

CNPJ nº 61.276.226/0001-04 - NIRE nº 35.3.0003166-1 - Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Local e Data: na sede social da Companhia, na Rua Telmo Coelho Filho, n.º 120, altura do Km 14,7 da Rodovia Raposo
Tavares, na cidade de São Paulo - SP, dia 20 de abril de 2021, às 16 (dezesseis) horas. Presenças: acionistas representando
a totalidade das ações com direito a voto. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão de todos
os acionistas estarem presentes na assembleia. Publicações: O Relatório da Administração, balanço e demais
demonstrações financeiras e Relatório dos Auditores Independentes Audilink & Cia. Auditores, CRC 2RS003688/O-2 ‘T’
SP, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em
data de 14.04.2021 e Jornal Empresas e Negócios, em data de 14.04.2021.  Mesa: Sr. Edson D’Arrigo - CPF nº
327.757.410-53 – Presidente, em representação da acionista majoritária Intral S.A Indústria de Materiais Elétricos e Sr.
Marcus Antonio D’Arrigo - CPF nº 178.732.150-91 -  Secretário. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1)
Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o respectivo relatório dos
auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 2) Deliberar sobre a proposta de distribuição
de dividendos do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2020 em valor superior ao dividendo mínimo obrigatório; 3)
Deliberar sobre a destinação resultado do exercício; Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Fixar a remuneração
global mensal dos diretores, válida até a próxima assembleia ordinária da Companhia; 2) Deliberar sobre a participação
dos diretores nos lucros apurados; 3) Outros assuntos de interesse social.  Deliberações Tomadas na Assembleia:
Aprovação unânime e sem reservas da lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da
Lei 6.404/1976. Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovação das Contas da Administração: Aprovação unânime, sem
reservas, das contas apresentadas pela Administração e do seu Relatório Anual, do Balanço Patrimonial e das demais
Demonstrações Financeiras, as quais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com
base na Lei das Sociedades por Ações, já contemplando as alterações estabelecidas pela Lei 11.638/2007 e Relatório dos
Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020. 2) Aprovação unânime e
sem reservas para que seja realizada a distribuição dos dividendos do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2020 em
valor superior ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos da destinação do resultado aprovada no item 3 das deliberações
desta assembleia, com correspondente ajuste no saldo destinado à reserva de investimento. 3) Destinação do Resultado:
Aprovação unânime e sem reservas da destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R$ 16.105.570,00 (dezesseis
milhões cento e cinco mil, quinhentos e sessenta reais), a ser realizada nos seguintes termos: a) R$ 6.898.972,00, (seis
milhões, oitocentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta e dois reais) são destinados à compensação com a conta
de prejuízos acumulados; b) R$ 460.330,00 (quatrocentos e sessenta mil, trezentos e trinta reais) são destinados para
reserva legal; c) R$ 687.000,00 (seiscentos e oitenta e sete mil  reais) são distribuídos aos acionistas a título de juros
sobre o capital próprio, deduzindo-se R$ 103.050,00,00 (cento e três mil e cinquenta reais) referente ao IRFonte de 15%,
restando o valor líquido de R$ 583.950,00 (quinhentos e oitenta e três mil novecentos e cinquenta reais) a serem pagos
aos acionistas até 31 de dezembro de 2021; d) R$ 1.602.617,00 (um milhão, seiscentos e dois mil, seiscentos e dezessete
reais) são distribuídos aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório a serem pagos acionistas até 31 de dezembro
de 2021; e) R$ 2.397.383,00 (dois milhões, trezentos e noventa e sete mil ter, trezentos e oitenta e três reais) são distribuídos
aos acionistas a título de dividendos por conta da majoração de distribuição de dividendos aprovada pela assembleia, a
serem pagos aos acionistas até 31 de dezembro de 2021. Ao todo são distribuídos pela assembleia o total de R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) em dividendos; f) R$ 4.059.268,00 (quatro milhões cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e
oito reais) são destinados para reserva de investimentos. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Remuneração dos
Administradores: Fixada, por unanimidade e sem reservas, a remuneração global mensal dos administradores no valor de
até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) válida até a próxima assembleia ordinária da Companhia. 2) Aprovação unânime e
sem reservas do pagamento da participação estatutária aos diretores no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser
individualizada pelos acionistas que também estipularão a data para o pagamento. Encerramento: Como nada mais
houve a ser tratado, a assembleia foi encerrada e lavrada a ata que, lida, foi tida conforme em todos os seus termos, sendo
assinada por todos os presentes, passando a constar do Livro nº 03, próprio da Companhia, folhas, 14v e 15. Acionistas
Presentes: Intral S.A Indústria de Materiais Elétricos representada por seu Diretor Presidente Sr. Edson D’Arrigo, AGD
Administração e Participações Ltda, representada por seu Administrador Sr. José Francisco D’Arrigo, Sr. Marcus Antonio
D’Arrigo e Sr. Edson D’Arrigo. São Paulo – SP, 20 de abril de 2021. Edson D’Arrigo, Presidente, Marcus Antonio D’Arrigo,
Secretário. Edson D’Arrigo, Presidente. Marcus Antonio D’Arrigo, Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP - Secretaria de  Desenvolvimento Econômico.  Certifico o Registro sob o número 322.539/21-3 em 06 de julho de
2021. Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/07/2021 a 31/07/2021
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

A pandemia trouxe con-
sigo o distanciamento 
social e a necessidade 

de novas formas de trabalho. 
Dezessete meses após a 
adoção forçada do trabalho 
remoto pela maioria das 
empresas no país, o retorno 
ao escritório torna-se uma 
realidade cada vez mais 
próxima, e é um tema que 
impacta diretamente na 
retenção e contratação de 
talentos. É o que demonstra 
uma pesquisa da Robert Half, 
que entrevistou 358 pessoas 
entre 29 de junho e 19 de 
julho, considerando traba-
lhadores e desempregados 
que buscam recolocação.

A pesquisa revelou uma 
tendência de opção pelo 
trabalho híbrido na volta 
ao ambiente corporativo, 
decisão tomada com clareza, 
em especial, pelas mulheres. 
Quando perguntadas se 
buscariam uma nova opor-
tunidade, caso a empresa 
onde trabalhem atualmente 
decidisse não oferecer uma 
opção 100% ou parcialmente 
remota, as mulheres se mos-
traram mais determinadas 
a mudar de emprego. Entre 
elas, quatro em cada dez 
(44,1%) informaram que 
optariam por uma nova opor-
tunidade que oferecesse um 
modelo de trabalho remoto. 
Entre os homens, esse per-

O colaborador tem consciência de que está diante de um novo 
modelo de trabalho, disposto a mantê-lo e conciliá-lo com sua 

nova rotina.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Chamamos robôs humanoides 

aqueles cuja aparência lembra uma 
pessoa, com partes semelhantes à 
cabeça, ao tronco e aos membros. A 
Tesla, empresa conhecida por seus 
veículos elétricos, está construindo 
um robô humanoide chamado Tesla 
Bot, como revelou Elon Musk, o 
chefe da empresa. O robô terá como 
características ser amigável, lento e 
fraco, de forma a poder ser alcançado 
e dominado por uma pessoa caso saia 
do controle. 

O Tesla Bot será controlado por 
uma inteligência artificial, não muito 
diferente da tecnologia Autopilot, 
que a empresa usa para seus veícu-
los. Ele será projetado para realizar 
tarefas perigosas e repetitivas para 
humanos e navegar em nosso mundo 
sem ter que receber instruções passo 
a passo. Musk disse que ele deve ser 
capaz de seguir comandos simples, 
como “por favor, pegue aquele pa-
rafuso e prenda-o no carro usando 
aquela chave”. 

Também deve ser capaz de retirar 
compras em lojas e executar outros 

Tesla Bot deve fazer tarefas de risco no 
lugar de humanos.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação Ordinária

Conselho Deliberativo
Nos termos do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos, do regimento
interno aplicável e, da liberação da Diretoria Executiva da Associação Portuguesa de
Desportos para a realização de Reunião Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo, convocados para a Reunião
Ordinária, a ser realizada no Salão Nobre do clube”, localizado à Rua Comendador
Nestor Pereira número 33, Canindé, no dia 31 de agosto de 2021, com início às
19:00h, em primeira convocação, com a maioria dos seus membros, ou, em segunda
chamada, meia hora depois, com a presença mínima de 50 (cinquenta) conselheiros.
Será observada a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e a apreciação da
ata da reunião anterior; 2. Expediente; 3. Apreciação e deliberação do parecer
emitido pela comissão de ética a respeito da denuncia efetuada pelo conselheiro
Ricardo R. Costa em 12/12/2019; 4. Deliberar sobre oficio protocolado pelo
conselheiro Artur Cabreira sobre impedimento dos conselheiros inadimplentes de
votar assuntos de interesse do clube; 5. Tomar conhecimento da vida Administrativa
da Associação; 6. Deliberar sobre pedidos de suplementação de verbas, preços de
títulos patrimoniais e cadeiras cativas; 7. Varias; Seguiremos os protocolos
recomendados pelos órgãos de saúde com distanciamento mínimo de 1,50 m entre
as cadeiras, com medição de temperatura corporal dos conselheiros na entrada,
disponibilização de álcool gel 70%, e a obrigatoriedade do uso de máscaras
individuais de proteção. Será autorizada exclusivamente  a entrada de conselheiros
com mandato em vigor. Atenção : Nos termos estatutários, as ausências dos
conselheiros deverão ser OBRIGATÓRIAMENTE justificadas por escrito,
inclusive por e-mail para conselho@portuguesa.com.br
Cordialmente;

José Roberto Cordeiro - Presidente Conselho Deliberativo
Vital Vieira Curto - Vice Presidente Conselho Deliberativo
Artur Monteiro Vieira - 1º Secretário Conselho Deliberativo

Rodrigo Mendes Barreto Neto - 2º Secretário Conselho Deliberativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL -
 UASG 987231

Aviso de REABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 048/2021; Objeto: 
Registro de preços para contratação de exames de Videonasolaringoscopia, - 
Entrega das Propostas: a partir de 25/08/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 08/09/2021 às 
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no 
site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.
br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, após 
não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessi-
dade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir 
da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvi-
das quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: C. DA S. C. 03642336302, 
CNPJ: **.*32.561/0001-**, Contrato: 4500043338; Empresa: F. C. M. 29961107810, CNPJ: **.*80.078/0001-**, Con-
trato: 4500032968; Empresa: R. P. C. 34609551802, CNPJ: **.*19.559/0001-**, Contrato: 4500031812; Empresa: 
M DOS S C. E. E C., CNPJ: **.*53.654/0001-**, Contrato: 4500037628; Empresa: A. J. H. C. 17430683878, CNPJ: 
**.*82.712/0001-**, Contrato: 4500028250; Empresa: A. L. V V. - ME, CNPJ: **.*55.463/0001-**, Contrato: 4500011747; 
Empresa: A. C. M. DE M., CNPJ: **.*73.078/0001-**, Contrato: 4500022316; Empresa: A. R. DA S. 16586289858, 
CNPJ: **.*36.196/0001-**, Contrato: 4500023365; Empresa: E. C. DA S. 29462529817, CNPJ: **.*58.411/0001-**, 
Contrato: 4500041064, Empresa: S. A. DA S. 28707300808, CNPJ: **.*59.136/0001-**, Contrato: 4500042427.

Colaboradores podem trocar de 
emprego para manter o trabalho remoto
A pesquisa revelou uma tendência de opção pelo trabalho híbrido na volta ao ambiente corporativo, 
decisão tomada com clareza, em especial, pelas mulheres

tados, mais da metade das 
empresas (58,1%) ainda não 
definiu como será o modelo 
de trabalho após a pande-
mia. Entre aquelas que já 
anunciaram a decisão, no 
entanto, o modelo híbrido 
é o mais adotado (65,4%). 

Entre as empresas que 
optaram pelo modelo hí-
brido, 46% definiram um 
esquema mais rígido de 
comparecimento, em que 
os funcionários trabalham 
alguns dias no escritório 
e outros em casa. Apenas 
19,4% oferecem um modelo 
totalmente flexível, no qual o 
colaborador opta pelo traba-
lho remoto ou no escritório, 
sem dias definidos. Também 
é alto o índice de retorno 
total ao escritório, indicado 
por 21,4% dos participantes. 

“Fica clara, ao longo da 
pesquisa, a necessidade de 
diálogo entre empregadores 
e colaboradores para definir 
como criar a melhor expe-
riência de trabalho daqui 
para frente. Cada pessoa se 
relaciona com o trabalho re-
moto de uma maneira muito 
particular, e a melhor forma 
de lidar com essas peculiari-
dades é por meio do diálogo 
aberto e da inclusão do co-
laborador nessa decisão de 
retorno”, conclui Mantovani. 
Fonte e outras informações: 
(www.roberthalf.com.br).
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centual é de 31,4%. 
De modo geral, quando 

perguntados sobre como 
gostariam que fosse o mode-
lo de trabalho adotado pela 
empresa após a pandemia, 
63,8% dos entrevistados 
declararam que, ao longo 
da semana, gostariam de 
trabalhar mais vezes em 
casa que no escritório. Já 
16,7% preferem inverter a 
frequência, e trabalhar mais 
vezes no escritório que em 
domicílio. 

“Antes da pandemia, a 
percepção geral dos colabo-
radores era de que o home 
office era um benefício ofe-
recido pelas empresas, um 
diferencial de contratação. O 
que a pesquisa nos mostrou 

é que, hoje, o colaborador 
tem consciência de que está 
diante de um novo mode-
lo de trabalho, disposto a 
mantê-lo e conciliá-lo com 
sua nova rotina”, afirma 
Fernando Mantovani, dire-
tor-geral da Robert Half para 
a América do Sul, ao destacar 
que 76,5% dos profissionais, 
após vivenciar o trabalho 
remoto por mais de um ano, 
passaram a considerá-lo 
como um novo modo de 
trabalho. 

A pesquisa ainda demons-
tra que as empresas estão 
atentas ao desejo dos cola-
boradores, embora muitas 
ainda não tenham um plano 
de retorno totalmente defi-
nido. Segundo os entrevis-

A nova atualização 
do aplicativo bene-
ficia  aposentados e 

pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) que recebem via 
Caixa que poderão, a partir 
de agora, consultar infor-
mações sobre a parcela do 
seu benefício,prova de vida 
pelo aplicativo Caixa Traba-
lhador, além de informações 
a respeito do calendário 
de pagamentos e dúvidas 
frequentes. Estima-se que 
o novo serviço beneficiará 
cerca de 6,1 milhões de 
pessoas.

Para ter acesso ao aplicati-
vo,basta o beneficiário fazer 
o download gratuito através 
das lojas de aplicativos do 
seu respectivo celular com 
o nome Caixa Trabalhador. 
Tais serviços também po-
dem ser acessados por meio 
da central de atendimento 
telefônico no número 0800 
726 0207, opção 7.

Para se cadastrar no Cai-
xa Trabalhador, o usuário 
deverá informar CPF, nome, 
data de nascimento e e-mail.

No app, o beneficiário do 
INSS tem acesso às seguin-
tes opções:
	 •	benefício	 (número	 do	

benefício; quantidade 
de parcelas; dados da 
conta bancária para 
crédito);

	 •	parcelas	 (se	 a	 parcela	
está disponível, paga, 
bloqueada, devolvida ao 
INSS ou não localizada, 
valor, competência, va-
lidade, canal e data de 
pagamento);

	 •	prova	de	vida	(data	da	
última prova de vida 
realizada);

	 •	calendário	de	pagamentos
	 •	perguntas	frequentes

Basta o beneficiário re-
alizar corretamente o seu 
cadastro para ter as infor-
mações que necessita no seu 
celular. É a informatização 
a serviço do contribuinte.

Eduardo Moisés

Caixa atualiza o App 
Caixa Trabalhador 

com novidades para 
beneficiários do INSS

Tesla anuncia robô humanoide
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o atrasos não sejam uma surpresa em 
projetos ambiciosos como esse. 

Anúncios desse tipo fazem-nos lem-
brar de Isaac Asimov, o genial escritor 
de ficção científica que em seu livro 
“Eu, Robô “, enunciou as Três Leis da 
Robótica, criadas como condição para 
a coexistência dos robôs com os seres 
humanos, prevenindo qualquer perigo 
que a inteligência artificial possa trazer 
à humanidade. São elas: 

1ª Lei: Um robô não pode ferir um 
ser humano ou, por inação, permitir 
que um ser humano sofra algum mal. 
2ª Lei: Um robô deve obedecer às 
ordens que lhe sejam dadas por seres 
humanos, exceto nos casos em que 
tais ordens entrem em conflito com 
a Primeira Lei. 
3ª Lei: Um robô deve proteger sua 
própria existência desde que tal 
proteção não entre em conflito com 
a Primeira ou Segunda Leis. 

Se o Tesla Bot for desenvolvido 
dentro do espírito dessas leis, será 
muito bem-vindo. 

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

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

trabalhos braçais. Musk apresentou 
uma imagem do robô durante um 
evento da Tesla. Ele terá cerca de 
1,75 m. de altura e pesará 56 quilos, 
graças ao uso de materiais leves em 
sua construção. Seu rosto será uma 
tela que poderá ser usada para exibir 
informações. 

A máquina será capaz de se mover 
com uma velocidade de 8 km/h e terá 
capacidade de carregar cargas de até 
20 quilos. Musk disse que a empresa 
planeja ter um protótipo do Tesla 
Bot pronto no próximo ano, embora 
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exemplo um escritório de advocacia.  É comum que o 
empresário se considere longe das estimativas interna-
cionais, como a que prevê que a cada euro investido em 
cibersegurança, retornam, em média, 6 euros. 

-  Realmente este cálculo parece realmente distante 
quando você coloca nesse contexto de uma empresa 
menor com quatro ou cinco funcionários, alguns são 
parentes, parece que perde a relação do euro gasto com 
o euro retornado. Mas Ferreira lembra que o servidor 
pode ser sequestrado facilmente por conta de   um co-
laborador clicar num link malicioso, por exemplo. Uma 
falha simples de segurança. 

- Mesmo que sejam poucas informações, quanto custa 
para reestabelecer aquele servidor? Porque o backup 
também pode ser perdido, já que normalmente está 
armazenado em lugar errado. Esses caras (os crimino-
sos) criptografam os dados principais e os backups;  e 
aí, quanto vai custar para reestabelecer? Pense num 
escritório de advocacia que perde todas as petições, os 
modelos, toda a jurisprudência que ele coletou ao longo 
de anos, todo o formato que ele já tem das petições, 
das peças. Ou num escritório de contabilidade que tem 
todos os elementos fiscais de um cliente, quanto isso 
custa pra ele? 

Nestes casos o investimento mesmo sem gerar lucros 
visíveis, evita prejuízos intensos. “ Ao passo que se ele in-
vestir digamos mil reais numa palestra de conscientização 
pra equipe, ele vai deixar de gastar 30, 50 mil tentando 
recuperar aqueles dados na hora que foi invadido”.

O maior entendimento do que seja a Lei Geral de Pro-
teção de Dados vai beneficiar quem se preocupa com a 
segurança: 

- Para advogados, contadores, todas essas empresas 
que trabalham com dados:  quando seu cliente entender 
o conceito legal que a LGPD está pedindo, ele vai passar 
a exigir que esses fornecedores tenham mecanismos de 
segurança da informação para garantir que os dados deles 
estejam preservados. Isso significa que essas empresas 
têm que se adequar. E muitas delas não se antenaram 
para isso. Mas você precisa imaginar que nenhum ne-
gócio vai deixar de ter uma estratégia digital daqui pra 
frente- diz Fabio Ferreira.

No ambiente digital e em tempos de startups fulguran-
tes, é fácil um pequeno negócio se tornar grande num 
piscar de olhos. “Ele pode tomar um tamanho despropor-
cional, um crescimento absurdo, aí o problema é estarem 
desestruturados. Qualquer empresa, independentemente 
do tamanho, tem que entender que o cliente é vital. 

Ferreira voltou à nossa já conhecida pizzaria de bairro 
como exemplo de como o bom e seguro uso dos dados 
pode trazer benefícios.

 - Uma pizzaria pode conhecer o perfil e o hábito de 
consumo, se ela entender as informações desse cliente. 
Quantas vezes na semana ele pede pizza, quantas vezes 
no mês, qual é o sabor preferido. Será que se casar isso 
com determinados outros pedidos desse cliente nos apli-
cativos e perfis de consumo disponíveis na internet, não 
consegue chegar num cardápio pra poder disponibilizar a 
este cliente uma experiencia completa no meu negócio, 
ao invés de ele ir buscar em vários outros?- concluiu.

Para ilustrar, números do Ministério da Justiça mostram 
que de janeiro a julho de 2021 foram registradas 47mil 
413 reclamações sobre vazamento e uso incorreto de 
dados. No mesmo período em 2020 foram 21.310 : “Mais 
que dobrou, só no primeiro semestre. Já está sendo dis-
tribuído material de orientação da LGPD para pequenas 
e médias empresas’. 

Estes casos ocorrem mesmo em áreas aparentemente 
menos visadas do que o comércio, o especialista cita como 

“A segurança de dados é importante mesmo que você seja dono de uma pizzaria de bairro. Não existe negócio pequeno demais para 
escapar de ser alvo de ataques. A questão não é ‘se’, mas ‘quando’ a empresa será atacada”. A advertência é do sócio da Lozinsky 

Consultora de Negócios, Fábio Ferreira. Em entrevista ao Jornal Empresas & Negócios, ele contextualizou as estatísticas internacionais 
sobre a necessidade de investimento em cibersegurança, demonstrando que os ataques que preocupam o mundo  

estão muito presentes no Brasil. E podem atingir negócios de qualquer tamanho.

Luiz Henrique Romagnoli/JEN

Comentando o megavazamento que roubou e pôs à 
venda na internet dados de 223 milhões de pessoas 
no Brasil, Ferreira disse que não foi uma surpresa 

para quem estuda a cibersegurança. Segundo ele, os 
hackers já haviam manifestado intenção de sequestrar 
dados. “Como as penalidades previstas na LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados) ainda não estão em vigor, 
essa ação se intensificou e tais vazamentos, em grande 
medida, tendem a ser apenas uma amostra do que ainda 
pode acontecer”. 

Sócio e CTO (chief technology officer) da Lozinsky, 
Fábio Ferreira insiste na importância da conscientização 
dos pequenos, médios e até microempresários com os 
dados que têm em seus sistemas. Usando novamente a 
figura da pizzaria, pequena, mas conectada, ele chamou 
a atenção para golpes que estão sendo aplicados envol-
vendo grandes empresas de distribuição de comida. Citou 
o midiático caso do golpe contra Yasmin Brunet, modelo 
e esposa do surfista Gabriel Medina, que foi lesada em 
quase R$ 8 mil. 

- Neste golpe, você faz um pedido e de alguma maneira 
eles interceptam a informação, fazem um pedido seme-
lhante, fazem a retirada no restaurante e entregam como 
se fosse o original. Com o acesso à residência e fazem 
a fraude do cartão. Isso pode acontecer com a nossa 
pizzaria de bairro. É preciso entender que os dados do 
seu cliente são potencialmente ofensivos para o próprio 
cliente, não pra você. Com nome, endereço e telefone 
e as preferencias de pizza, a frequência com que pede, 
eles podem mandar uma pessoa em determinada data 
pra bater na sua porta. Num deslize, a casa pode ser 
assaltada.

Além destes riscos de segurança pessoal, Fábio Ferreira 
se refere ao potencial que as informações dos clientes 
de um pequeno negócio representam no mundo da 
internet: ”A  quantidade de clientes, a quantidade de 
compras que esse cliente faz, o perfil de consumo  com 
essa empresa pequena  já é um ativo importante que ela 
tem de preservar. Esta informação é vendida, tem valor, 
não importa se a empresa tem dez, cem ou mil clientes, 
entra numa engenharia da internet para gerar negócios”.
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Os risCOs da Cibersegurança: das grandes 
MultinaCiOnais até a pizzaria dO bairrO

ataques

descobrindo vazamentos até em caixa d’agua
Fábio Ferreira é sócio fundador e CTO  da Lozinsky, 

uma consultoria que existe há 14 anos e apoia todo o ciclo 
de tecnologia, seja em sistemas, seja em infraestruturas, 
segurança da informação, adequação de processos e 
revisão de legado. É voltada para variados tamanhos de 
clientes e se assume como uma consultoria “agnóstica”, 
um orgulho para a empresa.

“ A gente não tem a nossa tecnologia preferida, a gente 
não tem nosso fornecedor preferido, a gente sempre 
trabalha com o que a empresa tem, ou com o que ela já 
contratou, em vista de buscar o que é o mais adequado 
para a empresa. São consultorias tailor made, no exato 
tamanho de terno que a empresa precisa.

A prática de Ferreira está baseada na sua formação 
em tecnologia de informação focada na infraestrutura, 
como servidores, datacenter, comunicação e segurança 
da informação. E também é advogado pós-graduado em 
direito digital e eletrônico.

Ele vibra com as histórias da empresa como a ajuda para 
um cliente se recuperar de uma fraude de R$ 2 milhões. 
Com um ingrediente novelesco. Havia a suspeita sobre o 
envolvimento de um funcionário de extrema confiança 
do dono da empresa. “Mas graças ao nosso trabalho , 
ficou provado que não havia falha de segurança, nem da 
empresa nem do funcionário”. 

A empresa lida com clientes do porte de Cielo e VR, mas 
também acompanha a maturação de clientes menos afeitos 
à tecnologia. “Em uma usina, empresa do setor agrícola, 
familiar, como a maioria, nós demonstramos a gravidade 
da situação do data center, que estava exposto à enchente 
entre outros riscos. Aí, pra nossa surpresa, o presidente 
da empresa pediu se a gente podia dar uma subidinha na 
caixa d’água pra olhar se não tinha risco de vazamento 
também... É que possibilidade de um vazamento lá ia 
acabar danificando o equipamento aqui embaixo. A gente 
atendeu, como não atender?“ comenta, rindo.

Fábio Ferreira



Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

JAILSON TAVARES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão cobrador, nascido em 
Cabo, Estado de Pernambuco, Cabo, PE no dia nove de abril de mil novecentos e 
setenta e oito (09/04/1978), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 251, bloco B, 
apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João Jose da Silva e de Rosilda Tavares da Silva. ELEDISSANIA MENDES 
RADAELI, estado civil solteira, profissão educadora física, nascida em Itaú de Minas, 
Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/120.FLS.027-PASSOS/MG), Itaú de Minas, MG no 
dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e um (05/04/1991), residente e domi-
ciliada Rua Sílvio Barbini, 251, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriano Vanoni Radaeli e de Eliane 
Mendes de Oliveira Radaeli.

LUCAS ARTHUR DE OLIVEIRA RAMOS, estado civil solteiro, profissão assistente ad-
ministrativo, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/275.FLS.065-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa 
e sete (14/04/1997), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 946, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton Ramos e de Tania Ribeiro de Oliveira Ramos. 
LARISSA BUENO DE ASSIS, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/510.FLS.058-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (03/02/1999), residente 
e domiciliada Rua Pontacagi, 17, casa A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Patricia 
Bueno de Assis.

REGINALDO DE SOUSA FILHO, estado civil solteiro, profissão operador multifun-
cional pleno, nascido em Viçosa do Ceará, Estado do Ceará (CN:LV.A/007.FLS.266-
DISTRITO DE LAMBEDOURO-VIÇOSA DO CEARÁ/CE), Viçosa do Ceará, CE no 
dia seis de abril de mil novecentos e noventa e oito (06/04/1998), residente e domi-
ciliado Avenida Professor Osvaldo de Oliveira, 875, Jardim Helena, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Reginaldo de Sousa e de Maria do Carmo Maciel. ALICIA 
PAULINO DE LIMA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/316.FLS.010-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil 
novecentos e noventa e oito (03/07/1998), residente e domiciliada Avenida Profes-
sor Osvaldo de Oliveira, 875, Jardim Helena, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Renata Paulino de Lima.

RICKER DE CARVALHO DANTAS, estado civil solteiro, profissão estoquista, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/174.FLS.042 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (06/02/1997), 
residente e domiciliado Rua Juçaral, 706, casa 01, Parada XV de Novembro, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de José Andrade Dantas e de Maria de Carvalho 
Dantas. NATALIA CRISTINA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/337.FLS.257-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e nove (24/03/1999), residente 
e domiciliada Rua Baltazar Barroso, 12, Jardim Etelvina, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de Claudia de Almeida.

JOÉL FERNANDO CÂNGANE, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em 
Cardoso, neste Estado, Cardoso, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e 
setenta (15/01/1970), residente e domiciliado Cardoso, neste Estado, Cardoso, SP, 
filho de Juliano Cângane e de Encarnação Vila Cângane. EDNEIA DIAS, estado 
civil divorciada, profissão professora aposentada, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e sessenta e seis 
(23/09/1966), residente e domiciliada Rua Imbaçal, 132, casa 01, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Dias e de Diomar De-
siderio Dias. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Cardoso, neste Estado.

CLEBER OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido em Esplanada, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.024 ACAJUTI-
BA/BA), Esplanada, BA no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/07/1988), residente e domiciliado Rua Zenóbio Acioli, 78, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bibiano dos Santos 
e de Joana de Jesus Oliveira. ANA PAULA NASCIMENTO SILVA DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Tamboril, Estado 
do Ceará (CN:LV.A/039.FLS.216-1º OFÍCIO DE TAMBORIL/CE), Tamboril, CE no 
dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (25/10/1994), 
residente e domiciliada Rua Zenóbio Acioli, 78, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Orlando Nascimento de Souza e 
de Lucia do Nascimento Silva.

CRISTIANE TORRES CARVALHO, estado civil solteira, profissão profissional de 
comunicação, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.
290-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecen-
tos e oitenta e nove (29/05/1989), residente e domiciliada Avenida das Alamandas, 
850, bloco 01, apartamento 11, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Darcy José de Carvalho e de Marilei da Penha Torres Saet-
tini. SAMILLY LAIANNY AMARANTE, estado civil solteira, profissão profissional de 
comunicação, nascida em Montes Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/029.
FLS.050-MATO VERDE/MG), Montes Claros, MG no dia dezessete de março de 
mil novecentos e oitenta e oito (17/03/1988), residente e domiciliada Avenida das 
Alamandas, 850, bloco 01, apartamento 11, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Rodrigues do Amarante e de Acleunice 
Maria do Amarante.

VINICIUS AUGUSTO DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão assistente de logísti-
ca, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/274.FLS.079-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e sete (29/03/1997), 
residente e domiciliado Rua Veríssimo da Silva, 53, casa 02, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Misael Martimiano de Freitas e de 
Simone Maria Rizzuto de Freitas. GABRIELE DUARTE PEREIRA, estado civil sol-
teira, profissão assistente financeira, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital 
(CN:LV.A/050.FLS.212-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil 
novecentos e noventa e um (05/07/1991), residente e domiciliada Rua Lopes de Medei-
ros, 274, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Geraldo Pereira e de Adelci Correia Duarte dos Santos Pereira.

RAIMUNDO DE BRITO RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão mestre de 
obras, nascido em Pedreiras, Estado do Maranhão, Pedreiras, MA no dia doze de de-
zembro de mil novecentos e cinquenta e oito (12/12/1958), residente e domiciliado Rua 
Zorrilho, 05, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Rodrigues de Oliveira e de Maria de Brito Rodrigues. ALLANY DE 
LAVÔR SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capi-
tal (CN:LV.A/241.FLS.212-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
um de março de dois mil e dois (21/03/2002), residente e domiciliada Rua Zorrilho, 05, 
casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Messias da Silva e de Josefa de Lavôr Silva.

RICHARDI ALEXANDRO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão metalúrgico, 
nascido em Tupi Paulista, neste Estado, Tupi Paulista, SP no dia dezessete de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e dois (17/10/1982), residente e domiciliado Rua 
Carlo Albacini, 111, bloco C, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rose Neli da Silva. RENATA FERREIRA DE 
SANT'ANNA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/091.FLS.150-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e seis (11/09/1986), residente e domiciliada Rua 
Carlo Albacini, 111, bloco C, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Lopes de Sant'Anna e de Sonia Regi-
na Ferreira de Sant'Anna.

FELIPE DE SOUZA ROHNES HERGOVIC, estado civil solteiro, profissão diretor de 
arte, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/050.FLS.100 PIRITUBA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (03/12/1986), residente e 
domiciliado Rua Elias Casseb, 199, Jardim Santa Mônica, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de Antonio de Lucas Hergovic e de Janete Viggiano de Souza Hergovic. LETICIA 
DE PAULA BORGES, estado civil solteira, profissão securitária, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/142.FLS.226-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de maio de mil no-
vecentos e noventa e um (08/05/1991), residente e domiciliada Rua Senador Georgino 
Avelino, 646, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Borges e de Maria Alice de 
Paula Borges.

MIKAEL MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/361.FLS.108V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vin-
te e nove de novembro de mil novecentos e noventa e nove (29/11/1999), residente 
e domiciliado Rua Camomila Romana, 216, casa 02, Parque Savoy City, nesta Capi-
tal, São Paulo, SP, filho de Adriano Reis dos Santos e de Vanessa Moreira Peixoto. 
NICOLE DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativa, nascida em Santos, neste Estado (CN:LV.A/237.FLS.177V 1º SUBDISTRI-
TO DE SANTOS/SP), Santos, SP no dia quinze de junho de dois mil (15/06/2000), 
residente e domiciliada Rua Imigrantes, 2142, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Francisco da Silva e de Enicelia 
Siqueira Rodrigues.

DYEGO RODRIGUES CARMO, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/194.FLS.215-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de dezembro de mil novecentos e noventa e três (15/12/1993), residente e domicilia-
do Rua dos Maoris, 102, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Elias Araujo do Carmo e de Antonia Izaneide Coelho Rodrigues. BEATRIZ 
ARAÚJO PEDREIRA, estado civil solteira, profissão manicure, pedicure e nail de-
signer, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/226.FLS.071-VI-
LA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e noventa 
e sete (12/06/1997), residente e domiciliada Rua dos Maoris, 102, casa 02, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flávio Crispim Pedreira e de Márcia 
Araújo da Silva.

MARCOS VINICIUS ANDRADE DELFINO, estado civil solteiro, profissão auxiliar dese-
nhista técnico, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/371.FLS.242-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e 
noventa e quatro (15/04/1994), residente e domiciliado Rua Beleza Pura, 53, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laurivan Meira Delfino 
e de Elisabete Andrade Dias. RAISSA MILENA ALVES MANZOTTI, estado civil soltei-
ra, profissão técnica em enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/179.
FLS.172 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil no-
vecentos e noventa e oito (06/04/1998), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 53, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Marcelo 
Manzotti e de Raimunda Alves da Silva.

JOÃO VITOR LOPES MADEIRA, estado civil solteiro, profissão produtor audiovisual, 
nascido no Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/180.FLS.197-JARDIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noven-
ta e seis (24/05/1996), residente e domiciliado 17 Chelmsford Road, Ranelagh, Dublin, 
Irlanda, filho de João Alfredo Madeira e de Silvana Lopes Madeira. KAREN CORREA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida no Subdistrito Ipiranga, 
nesta Capital (CN:LV.A/375.FLS.181 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de maio de dois mil (26/05/2000), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 08, casa 
01, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marco 
Antonio da Silva e de Vanessa Correa.

RENAN DOS SANTOS COSTELINI, estado civil solteiro, profissão analista de importa-
ção, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/098.FLS.292V-2º SUBDISTRITO 
DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e no-
venta e três (05/07/1993), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2408, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Rubens Costelini e de Ivone dos Santos Costelini. AMAN-
DA DO NASCIMENTO BANDEIRA, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/073.FLS.121-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (13/01/1996), re-
sidente e domiciliada Rua Victório Santim, 2408, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Claudio da Silva Bandeira e de Rosileide do Nascimento Leandro Bandeira.

RENAN SANTOS HONORATO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/116.FLS.271-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro de 
mil novecentos e oitenta e nove (06/10/1989), residente e domiciliado Travessa Carlota 
Mena, 42, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Da Silva de 
Jesus e de Roselene dos Santos Honorato. JULIANA DE SOUSA CASSIANO, estado ci-
vil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/128.FLS.239-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa (28/06/1990), 
residente e domiciliada Travessa Carlota Mena, 52, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jair Tadeu Cassiano e de Margarete Aparecida de Sousa Cassiano.

RODRIGO GODOI PENTEADO, estado civil solteiro, profissão policial, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/064.FLS.080V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de setembro de 
mil novecentos e oitenta e dois (11/09/1982), residente e domiciliado Rua Padre José Viei-
ra de Matos, 839, apartamento 41-C, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josue Godoi Penteado e de Maria Helena Lemes 
Godoi. PRISCILA LOPES CARRIÇO BOCUTI, estado civil divorciada, profissão diretora 
de escola, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (13/01/1987), residente e domiciliada Rua Padre José Vieira de Matos, 
839, apartamento 41-C, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Josiel Bocuti e de Guaraciaba Lopes Carriço.

IVAN PEREIRA DE MELO, estado civil divorciado, profissão pintor, nascido no Subdis-
trito Santo Amaro, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos 
e setenta e nove (12/06/1979), residente e domiciliado Rua Caetano Braga, 94, casa 
01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim 
Pereira de Melo e de Maria da Conceição de Melo. ROSEMEIRE DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar financeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e setenta e dois (26/11/1972), 
residente e domiciliada Rua Caetano Braga, 94, casa 01, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria das Graças Silva.

VITOR HENRIQUE TAVARES MARTINS, estado civil solteiro, profissão contador, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/206.FLS.150 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa e dois (04/10/1992), residente e 
domiciliado Rua Ecoporanga, 168, Parque Sonia, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
Jose Martins Sobrinho e de Nalva Tavares da Silva Martins. KARINE SILVA CYRIACO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/176.FLS.146V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e três (06/02/1993), residente e domiciliada Rua Arraial da Anta, 
621, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Cyriaco dos Santos 
e de Josefa de Lima Silva dos Santos.

ALDAIR CECILIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão assistente administrati-
vo pleno, nascido no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/280.FLS.060-JABA-
QUARA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa 
e cinco (24/07/1995), residente e domiciliado Rua Alayde de Souza Costa, 64, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson de Oliveira e de Regina Conceição Cecilio de 
Oliveira. DÉBORA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão assistente de 
produção, nascida no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/540.FLS.092V-
SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e 
noventa e quatro (17/06/1994), residente e domiciliada Rua Eldorado, 105, Chácara 
Hitoshi, Itapecerica da Serra, neste Estado, Itapecerica da Serra, SP, filha de Marcio dos 
Santos Silva e de Célia Martins da Silva.

VINICIUS UNGRI, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/124.FLS.165-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (12/03/1985), residente e domiciliado Rua Acaiacá, 207, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Liberato Nunes Ungri e de Ines Therezinha 
Esteves Lopes Ungri. AMÉLIA FERREIRA DE MACEDO, estado civil solteira, profissão ge-
rente de loja, nascida em Manga, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/025.FLS.184 MANGA/
MG), Manga, MG no dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa (23/05/1990), 
residente e domiciliada Rua Clóvis Graciano, 28, Fazenda Aricanduva, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Adão Gonçalves de Macedo e de Neusa Ferreira de Macedo.

BRUNO DA SILVA BOCHNIAK, estado civil solteiro, profissão assistente administra-
tivo, nascido no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.209-PARI/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (06/10/1994), 
residente e domiciliado Rua Esperança, 2318, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Aparecido Bochniak e de Maria das Dores 
da Silva Bochniak. SCARLETT NADINE SOARES DOS SANTOS, estado civil soltei-
ra, profissão assistente administrativa, nascida em João Pessoa, Estado da Paraíba 
(CN:LV.A/444.FLS.280-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), João Pessoa, PB no dia vinte e 
três de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (23/11/1995), residente e do-
miciliada Avenida Caititu, 17, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Iszael Lopes dos Santos e de Natilde Soares de Franca.

ANANIAS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de reposição de 
farmácia, nascido neste Distrito (CN:LV.A/324.FLS.199 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e oito (13/10/1998), residente e 
domiciliado Rua Rio Mamanguape, 05, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Romualdo Gomes da Silva e de Bernadete Alves Barbosa da Silva. ANA 
VITÓRIA VALÉRIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão empreendedora, nas-
cida em Guararema, neste Estado (CN:LV.A/011.FLS.080 GUARAREMA/SP), Guara-
rema, SP no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dois (26/02/2002), residente e 
domiciliada Rua Rio Mamanguape, 05, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Francisco de Jesus Santos e de Rosiane Valério da Silva.

VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/248.FLS.015V GUAIANASES/SP), Arujá, SP 
no dia seis de maio de dois mil (06/05/2000), residente e domiciliado Rua Professora 
Lucila Cerqueira, 558, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ed-
son Silva dos Santos e de Elisamar Oliveira da Luz. SILVANA PEREIRA DE SOU-
ZA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/133.FLS.197V-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de 
dois mil (06/04/2000), residente e domiciliada Rua Professora Lucila Cerqueira, 558, 
Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Antonio de Souza e 
de Maizone Pereira da Silva Souza.

FELIPE MAKOTO ONO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/147.FLS.080 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (28/02/1998), 
residente e domiciliado Rua Correia de Godói, 167, casa 05, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Norberto Nunes de Souza e de Eliza 
Kazuko Ono. BEATRIZ SOARES BISPO, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/290.FLS.217V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e sete (24/08/1997), residente 
e domiciliada Rua Correia de Godói, 167, casa 05, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Moura Bispo e de Ivanilda Soares.

PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão gerente, 
nascido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/282.FLS.294V-5ª CIR-
CUNSCRIÇÃO DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia cinco de agosto de 
mil novecentos e noventa (05/08/1990), residente e domiciliado Rua Arte do Sol, 28, blo-
co B, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Henrique de Medeiros e de Kathya Alessandra Queiroz da Silva. KATHALLEN NUNES 
GOMES, estado civil solteira, profissão publicitária, nascida no Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV.A/320.FLS.300-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de setembro de mil novecentos e noventa e oito (19/09/1998), residente e domiciliada 
Rua Sestílio Melani, 742, casa 04, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gutemberg Souza Gomes e de Ivanilde Nunes Gomes.

GUILHERME ARRIGHI, estado civil solteiro, profissão militar, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/201.FLS.032-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de abril de mil nove-
centos e noventa e quatro (12/04/1994), residente e domiciliado Rua Caxiú, 364, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Arrighi e 
de Solange Aparecida Garcia Arrighi. ALINE ALMEIDA MAGALHÃES, estado civil sol-
teira, profissão analista de produto, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/686.
FLS.196-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia sete de maio 
de mil novecentos e noventa e sete (07/05/1997), residente e domiciliada Rua Cruz e 
Souza, 436, A, Parque Piratininga, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, 
SP, filha de Augusto Magalhães Neto e de Maria Isabel Alves de Almeida Magalhães.

ALEXANDRE DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão assistente jurídico, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.297-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e oito (29/06/1988), resi-
dente e domiciliado Rua Adelaide Luiza de Molina, 30, casa 02, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Vagner Borges de Souza e de Dilene Paes dos Santos 
de Souza. BRUNA ISABELLE GARCIA LEME, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/207.FLS.199-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e quatro (27/07/1994), residente e do-
miciliada Rua Adelaide Luiza de Molina, 30, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marcelo Décio de Souza Leme e de Marcia Aparecida da Silva de Souza Leme.

RAFAEL VITOR FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão químico, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/491.FLS.010-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos e noventa e oito (03/04/1998), residente 
e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 2042, apartamento 44-E, Conjun-
to Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Ferreira de 
Sousa e de Margarete Nilza Barbosa. GABRIELLE SILVA CAMELO, estado civil solteira, 
profissão analista técnica de vendas, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/258.FLS.120-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de mil 
novecentos e noventa e nove (06/06/1999), residente e domiciliada Avenida Professor 
João Batista Conti, 2042, apartamento 44 E, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano da Silva Camelo e de Simone da Silva Camelo.

RONALDO FERREIRA GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão administrador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/134.FLS.050 VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (12/09/1986), 
residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 500, bloco 03, apartamento 24, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Barbosa Gonçalves e de Iraci Ferreira 
Cavalcanti Gonçalves. SUZANA FERNANDES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/294.FLS.138V 1º 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia três de maio de mil nove-
centos e oitenta e quatro (03/05/1984), residente e domiciliada Rua Professor Brito Ma-
chado, 500, bloco 03, apartamento 24, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson 
Pinheiro do Nascimento e de Maria Fernandes do Nascimento.

RENAN KOREN BALBINO, estado civil solteiro, profissão líder de e-commerce, nas-
cido em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/092.FLS.110-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia três 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (03/02/1991), residente e domiciliado 
Rua Senador Georgino Avelino, 512, apartamento 305, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Damião dos Santos Balbino e de Teresa Koren Balbino. ANNA CAROLINA 
SOUZA SEPULVEDA, estado civil solteira, profissão coordenador financeiro, nascida 
no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.094V-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (13/05/1989), 
residente e domiciliada Rua Senador Georgino Avelino, 512, apartamento 305, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner Luiz Felipe Sepulveda e de Zuleide Maria de 
Souza Sepulveda.

VALMIR APARECIDO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão microem-
presário, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/215.FLS.145-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e setenta 
e sete (22/10/1977), residente e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 26, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Felipe do Nascimento e de Neuza Ferreira do 
Nascimento. ANDRESSA SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão professo-
ra, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/442.FLS.045-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (19/01/1989), residente e domiciliada Rua Antônio Moura Andrade, 26, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eufrausino Antônio de Souza Neto e de Antônia 
Biano da Silva Souza.

MARCIO ANTONIO MARTINS, estado civil divorciado, profissão prático de serviços, 
nascido em Poá, neste Estado, Poá, SP no dia três de novembro de mil novecentos 
e setenta (03/11/1970), residente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 
1510, bloco 02, apartamento 24-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Antonio Martins e de Ermilia de Santana Martins. IARA 
PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.269-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (19/11/1975), 
residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1510, bloco 02, aparta-
mento 24-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Carminio José de Souza e de Maria de Lourdes Pereira de Souza.

ISAAC DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profissão soldador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/221.FLS.207V-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de abril de mil novecentos e noventa e sete (19/04/1997), residente e domici-
liado Rua da Paz, 53, Jardim Rodolfo Pirani, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José 
Carlos Gomes e de Ivanilda da Silva. TAMIRES CHAGAS PINTO, estado civil solteira, 
profissão consultora de vendas, nascida em Ibipeba, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.
FLS.112 IBIPEBA-BARRA DO MENDES/BA), Ibipeba, BA no dia dezessete de maio de 
dois mil (17/05/2000), residente e domiciliada Rua Zorrilho, 196, Cidade Antônio Este-
vão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Nascimento Pinto e de 
Luciana Bastos Chagas Pinto.

CLAYTON MINERVINO LUCIANO, estado civil divorciado, profissão autônomo, nasci-
do em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e 
setenta e sete (03/01/1977), residente e domiciliado Rua Alexandre Mauro, 20, bloco 
B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Milton Minervino Luciano e de Cleide Moraes. ANDREIA CANDIDO DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão coordenadora geral, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta (04/09/1980), 
residente e domiciliada Rua Dom José Botelho, 74, bloco B, apartamento 43, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Candido 
da Silva e de Maria Lucia Batista da Silva.

VINÍCIUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de infor-
mática, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/707.FLS.287-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e sete (11/12/1997), residente e domiciliado Rua Cachineses, 134, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Alexandre da Silva e de Vanusa 
Claro de Oliveira. EMANUELLE ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
escriturária, nascida em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/517.FLS.
049-3º SUBDISTRITO DE BELO HORIZONTE/MG), Belo Horizonte, MG no dia trinta e 
um de outubro de mil novecentos e noventa e sete (31/10/1997), residente e domiciliada 
Rua Liderança, 49, casa 02, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Missias Alves e de Eliana da Silva Santos.

GABRIEL RUIZ PAPI, estado civil solteiro, profissão contador, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/058.FLS.019-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
novembro de mil novecentos e noventa e quatro (28/11/1994), residente e domiciliado 
Rua Doutor Claro Egídio, 97, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio 
Eduardo Papi e de Isabel Cristina Ruiz Papi. GABRIELLE ALVES OLIVEIRA SILVA, 
estado civil solteira, profissão contadora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/295.FLS.285V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e no-
venta e sete (14/12/1997), residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, 
bloco 05, apartamento 13, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Oliveira da Silva e de Roseni Alves da Silva.

KAUÊ BRUNO REIS ROLA, estado civil solteiro, profissão consultor de vendas, nasci-
do em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/248.FLS.199 ITAQUERA/SP), Santo André, 
SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (04/08/1995), residente 
e domiciliado Rua Onofre Jorge Velho, 165, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jorge Moreira Rola e de Simone Reis Rola. TATIANE ALVES DA 
SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão consultora de vendas, nascida em Je-
remoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.271-JEREMOABO/BA), Jeremoabo, BA 
no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e cinco (18/03/1995), residente 
e domiciliada Rua Onofre Jorge Velho, 165, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Givaldo de Jesus Santos e de Eliana Alves da Silva Santos.

CÍCERO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Novo Lino, Estado de Alagoas (CN:LV.A/001.FLS.045 XEXÉU/PE), Novo Lino, AL no 
dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta (25/06/1970), residente e do-
miciliado Rua Azul da Cor do Mar, 1865, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Vieira da Silva e de Maria José da Silva. 
MARIA CICERA LOPES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Colônia 
Leopoldina, Estado de Alagoas (CN:LV.A/003.FLS.099-COLÔNIA LEOPOLDINA/AL), 
Colônia Leopoldina, AL no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e setenta e 
dois (16/08/1972), residente e domiciliada Rua Azul da Cor do Mar, 1865, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Lopes e de 
Elizabete Maria da Silva Lopes.

ROSÂNGELA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão diretora escolar, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil no-
vecentos e sessenta e oito (21/09/1968), residente e domiciliada Avenida Itaquaquece-
tuba, 370, casa 02, Vila Monte Belo, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, 
SP, filha de Maria da Conceição dos Santos. FABIANNA SIQUEIRA FERNANDES, es-
tado civil solteira, profissão advogada, nascida em Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, 
Bocaiúva, MG no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e dois (18/07/1982), 
residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 957, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osiel Araújo Fernandes e de 
Maria de Fátima Siqueira Fernandes. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado.

JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão programador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/212.FLS.216 LAPA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (06/01/1992), residente e 
domiciliado Rua São Sebastião do Oeste, 208, casa 03, Vila Ponte Rasa, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, filho de José Osmar dos Santos e de Maria Pereira dos Santos. 
SUELLEN DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de departamento 
pessoal, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/436.FLS.163-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e 
seis (23/07/1996), residente e domiciliada Avenida Jacu-Pêssego, 3381, José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Lima dos Santos e de Alaides 
dos Anjos dos Santos.

FELIPE BARBOSA DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão técnico de manuten-
ção, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/344.FLS.214-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e três 
(28/04/1993), residente e domiciliado Travessa Leopoldina Maria de Campos, 31, casa 
03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Artur Soares da Cruz e de Eu-
nice Barbosa Silva. TAINA MARIA SAMPAIO MORENO, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/372.FLS.285 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de abril de dois mil (14/04/2000), residente e domiciliada Rua do 
Ipê Rosa, 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Silvio Moreno e de Luciene do 
Amor Divino Sampaio.

BIANCA LIMA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nasci-
da em São Paulo - Capital (CN:LV.A/223.FLS.087-ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de janeiro de dois mil e um (05/01/2001), residente e domiciliada 
Rua Doutor Claro Egídio, 60, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jair Lima de Sousa e de Maria de Sousa Borges. PALOMA ALVES ERVILHA, estado 
civil solteira, profissão cabeleireira, nascida neste Distrito (CN:LV.A/297.FLS.114V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e 
sete (07/12/1997), residente e domiciliada Rua Doutor Claro Egídio, 60, casa 02, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Teixeira Ervilha e de Rosângela 
Aparecida Alves.
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
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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: GABRIEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão operador de caixa, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maria Rosilene de Oliveira Lima. A pretendente: LAVINYA STEPHANNE 
DE SOUZA FERREIRA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em 
Palmares, PE, no dia (27/02/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edivaldo Fereira dos Santos e de Cícera Maria de Souza.

O pretendente: ANDERSON SIMÕES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (19/12/1979), residente e domiciliado na Vila 
Clara, São Paulo, SP, filho de Aroldo Simões dos Santos e de Maria Lucia dos Santos. 
A pretendente: ARIANE CAROLINE DE ALMEIDA CAMARGO SÁ, estado civil divor-
ciada, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1984), residente 
e domiciliada na Vila Clara, São Paulo, SP, filha de Antonio Cesar Gomes de Sá e de 
Rosane de Almeida Camargo.

O pretendente: JÚLIO CESAR CARAÇA DO PRADO, estado civil divorciado, profissão 
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/02/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Bento do Prado e de Cleide Donizeti Caraça do 
Prado. A pretendente: BRUNA DA SILVA FRANCIA, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Dejair Francia e de Roselita Aparecida da Silva.

O pretendente: JORGE LUIZ PEREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão assistente 
administrativo, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (18/05/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Pereira de Lima e de Teresinha 
Ferreira Souza de Lima. A pretendente: LUCIANA QUELI DE FIGUEIREDO, estado 
civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/1977), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Neves de Figueiredo 
e de Benedita Aparecida Paulino de Figueiredo.

O pretendente: JONATHAN NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de selecionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Pereira da Silva e de Cristiane 
Joventino do Nascimento. A pretendente: LISANDRA CRISTINA DA SILVA REIS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Mota Reis e de Maria 
Rosa da Silva Reis.

O pretendente: GUILHERME VICENTE DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/09/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rildo Vicente de Santana e de Rita 
de Cassia Conceição de Santana. A pretendente: KATHLEEN NICOLE POLONHEZI, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(12/07/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Kleber Bastos 
Couto Polonhezi e de Cleusa Maria da Silva.

O pretendente: HENRIQUE MASCARENHA FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profis-
são vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/08/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Cesar Cardoso Figueiredo e de Rita de 
Cassia Mascarenha da Silva Figueiredo. A pretendente: MILENA SANCHES CORREA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Suzano, SP, no dia 
(03/03/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Celio Correa 
e de Rosilei Sanches Domingues Correa.

O pretendente: AURELIO CRUZ DE HOLANDA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Canindé, CE, no dia (14/06/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Luis Matos de Holanda e de Maria do Socorro Cruz de Holanda. A 
pretendente: JÔEDNA CANDIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Itaú, RN, no dia (23/04/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Candido Filho e de Maria José da Silva.

O pretendente: WALLISON MESSIAS ANDRIOTI, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistema, nascido em Arujá, SP, no dia (14/04/1999), residente e domiciliado em Suzano, 
SP, filho de Roberto Andrioti e de Lucia Messias Andrioti. A pretendente: JULIA LIMA 
CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (05/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Sergio Cavalcante e de Patricia de Lima Santos Cavalcante.

O pretendente: RENATO ALVES DE QUEIROZ DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aleildo Domingos da Silva e de Maria 
Suely Alves de Queiroz. A pretendente: ELLEN DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Levi Bastos dos Santos e 
de Sonia de Souza Bastos dos Santos.

O pretendente: JOÃO VITOR SCHEFFER VIEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Bispo Vieira e de Adriana Scheffer. A pretendente: 
SUELI SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, 
nascida em Magé, RJ, no dia (23/11/1973), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria Soares dos Santos.

O pretendente: WESLLEY DE SOUSA RODRIGUES DA LUZ, estado civil solteiro, pro-
fissão montador de móveis, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/05/2000), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Rodrigues da Luz e de Rosilene 
Dias de Sousa. A pretendente: VIVIAN MESQUITA DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/04/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Belirio da Silva e de Edmar Mesquita Militão da Silva.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO MENDES JACINTHO, estado civil solteiro, profissão 
técnico de enfermagem, nascido em Socorro, SP, no dia (25/08/1994), residente e domi-
ciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Jacintho e de Rosana Benedita 
Mendes. A pretendente: TAYNÁ PAES CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Bariri, SP, no dia (03/02/1998), residente e domiciliada 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Cavalcante e de Debora Paes Lima.

O pretendente: RODRIGO LOPES GARCIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Laercio da Silva e de Lucia Mara Garcia. 
A pretendente: FLAVIA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão tosadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Giovani Bispo dos Santos e de Marinalva Messias Lima dos Santos.

O pretendente: GUSTAVO NUNES VIANA, estado civil solteiro, profissão operador de 
caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Elisomar Alves Viana e de Grace Nunes dos Santos. 
A pretendente: ISABELA PEREIRA CARVALHO, estado civil solteira, profissão estu-
dante, nascida em Santa Quitéria do Maranhão, MA, no dia (14/09/1999), residente e 
domiciliada em Santa Quitéria do Maranhão, MA, filha de Luis Carlos Carvalho Filho e 
de Meiry Lucia Viana Pereira.

O pretendente: HIDEKI MIKIO SOBRAL IWANO, estado civil solteiro, profissão bombeiro 
civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Elcio Mikio Coelho Iwano e de Elizani Sobral de Oliveira. A pre-
tendente: THAYNA LEMOS CUNHA, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Francisco da Cunha e de Adelucia Ferreira de Lemos Cunha.

O pretendente: NICOLAS IURI PINTO LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Gomes de Lima e de Iris Pereira Pinto de Lima. 
A pretendente: MILLENA BORGES SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/2002), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Borges Santos e de Sonia Maria Borges Santos.

A pretendente: SIMONE APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em Suzano, SP, no dia (14/07/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Laercio Paulino dos Santos e de Maria 
de Lima Santos. A pretendente: NATALIA LACERDA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São José do Belmonte, PE, no dia (14/03/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Damião dos Santos Silva 
e de Nancy Pereira de Lacerda Silva.

O pretendente: DAVI PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elizabete Pereira de Almeida. A pretendente: DA-
NIELA DOS SANTOS GOULART, estado civil solteira, profissão assistente operacional, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luciano Azevedo Goulart e de Maria Rosely dos Santos Goulart.

O pretendente: FRANCISCO ARNALDO CHAGAS PINHEIRO, estado civil divorciado, 
profissão engenheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1978), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Aroldo Pinheiro e de Antonia Chagas 
Pinheiro. A pretendente: SUELI DE ANDRADE FERREIRA, estado civil solteira, profissão 
administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/05/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Vicente Ferreira Filho e de Madalena Vieira 
de Andrade Ferreira.

O pretendente: BRUNO DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão analista 
técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/11/1986), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Davi Ferreira e de Vanda Maria da Silva Ferreira. A preten-
dente: ANA LUCIA DA SILVA ROCHA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/03/1992), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filha de Antonio José de Almeida Rocha e de Dileuza Ferreira da Silva Rocha.

O pretendente: ANDERSON BELO NOVO, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rivaldo Dias Novo e de Genacy Belo Dias Novo. A pretendente: 
MYRELLE MARIA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em Barreiros, PE, no dia (13/12/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Noberto de Oliveira e de Valeria Maria da Silva.

O pretendente: MARCEL MORATO MAURICIO, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1992), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Lazaro Aparecido Mauricio e de Eolinda Garcia Morato Mauricio. 
A pretendente: ANA CLARA FAUSTINO, estado civil solteira, profissão monitora escolar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1989), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Marlene Faustino.

O pretendente: ALESSANDRO MENDONÇA DE SENA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Divaldino Placido de Sena e de Rita de Cacia Mendonça. A 
pretendente: AMANDA FARIAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/03/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Farias da Silva e de Luizete da Silva Farias.

O pretendente: JOSÉ DANTAS VIGILANTE, estado civil solteiro, profissão vigia, nascido 
em Euclides da Cunha, BA, no dia (25/02/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Laildes Dantas Vigilante. A pretendente: NOEME LOURENÇO 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Ribeirão, PE, no dia 
(13/05/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito 
Lourenço da Silva e de Luci da Silva Lourenço.

O pretendente: FREDERICO FERREIRA DE SÁ, estado civil solteiro, profissão gesseiro, 
nascido em Oeiras, PI, no dia (18/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Francisco Ferreira do Nascimento e de Antonina Ferreira de Sá. 
A pretendente: GEISA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão agriculto-
ra, nascida em Colônia do Piauí, PI, no dia (26/12/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco da Silva e de Maria da Guia de Sousa e Silva.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA GOMES, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (18/12/1977), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Zely Gomes Pinto e de Elizabeth 
Pereira da Silva Gomes. A pretendente: JÉSSICA SILVA DE ARAUJO, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/08/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Ribeiro de Araujo e de 
Aparecida da Silva Garcia.

O pretendente: MATHEUS SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Araujo do Nascimento e de Carla Maria de Sou-
za. A pretendente: GEOVANNA SOUSA DE JESUS SILVA, estado civil solteira, profissão 
confeiteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel José da Silva e de Valeria Sousa de Jesus Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS MANCINI, de nacionalidade brasileira, 
profissão coordenador comercial, estado civil solteiro, nascido em São Caetano 
do Sul - SP, no dia (26/04/1991), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo 
- SP, filho de Homero Mancini e de Mirian Rita dos Santos Mancini. A pretendente: 
CAROLYNE AMBROSIO, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/05/1994), residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Dorival Ambrosio Junior e de Anita 
da Silva Ambrosio.

O pretendente: MIGUEL ABRAHÃO ELIAS FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/05/1962), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miguel Abrahão Elias 
e de Sarah Oreliano Elias. A pretendente: ANA CLAUDIA SOUSA PINA, de nacionali-
dade brasileira, profissão artesã, estado civil divorciada, nascida em Belém - PA, no dia 
(02/10/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo 
Ambrosio Pina e de Maria Rosa Sousa.

O pretendente: AlLTON ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão administra-
dor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/05/1961), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alcides Rodrigues Andrade e 
de Nayr Frozza. A pretendente: ANA MARIA RIBEIRO ROCHA, de nacionalidade bra-
sileira, profissão advogada, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(23/09/1964), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Erotides 
Ribeiro Rocha e de Mariana Bomfim da Rocha.

O pretendente: CASSIANO MANGINI DIAS MALPAGA, de nacionalidade brasi-
leira, profissão médico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(04/07/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Cássio Dias Malpaga e de Silvia Mangini Malpaga. A pretendente: CARLA MAR-
GONARI SILVESTRE, de nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/08/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wladimir Silvestre e de Sonia Maria de 
Lourdes Margonari Silvestre.

O pretendente: EDSON SERAFIM DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido em Senhor do Bonfim, BA, no dia (20/09/1981), residente e 
domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Antonio Apolinario dos 
Santos e de Alaide Serafim dos Santos. A pretendente: LÉIA DOS SANTOS SOU-
ZA, estado civil solteira, profissão supervisora de qualidade, nascida em Canarana, 
BA, no dia (06/06/1984), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de José Marques de Souza e de Irani Maria dos Santos de Sousa.

O pretendente: BRUNO WILSON FRAGOSO DE SOUZA, estado civil divorciado, pro-
fissão operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1983), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Wilson de Souza e de Fatima 
Fragoso Souza. A pretendente: BRUNA NATHALY DE OLIVEIRA PRADO, estado 
civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/12/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Odair Prado e de Maria 
Solange Carneiro de Oliveira da Silva.

O pretendente: DANILO PEIXOTO DE AQUINO, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Peixoto de Aquino e de Josete de Aquino. A 
pretendente: ANA CLÁUDIA ARAUJO XAVIER, estado civil solteira, profissão as-
sistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Silvestre Xavier e de Adelaide 
Maria de Araujo Xavier.

O pretendente: RAPHAEL PHILLIPPE ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
pastor evangélico, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1993), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Adailton Albuquerque da Silva e de Adriana Alves 
Bezerra. A pretendente: JÉSSICA MELO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profis-
são advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/03/1991), residente e domiciliada 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Marques do Nascimento e de Simone 
Domingos Melo do Nascimento.

O pretendente: TONY BARBOZA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Tony Barboza e de Viviane Alexandra Lisboa. A 
pretendente: DAIARA LEITE ALEXANDRE, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São José de Piranhas, PB, no dia (05/07/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Alexandre dos Santos e de Maria 
do Socorro Leite Alexandre.

O pretendente: GINIELSON SOBREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Judas Tadeu de Almeida e de Maria de Fatima 
Sobreira Almeida. A pretendente: STEFANIE NUNES LESSA, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em Santo André, SP, no dia (17/03/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cosmiro Silva Lessa e de Eumaria 
Santos Nunes Lessa.

O pretendente: WILLIAN MOISÉS DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em SSão Paulo, SP, no dia (16/06/1981), residente e domiciliado na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Edmilson Moisés da Silva e de Iraci de Sousa Silva. 
A pretendente: ARIELLY MENDES SOUZA, estado civil divorciada, profissão assistente 
de SAC, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/10/1992), residente e domiciliada na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Santos Souza e de Rita de Cassia 
Nascimento Mendes.

O pretendente: LUCAS RICHARD DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Ibiúna, SP, no dia (17/05/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de David Moreira da Rocha e de Simone Rodrigues Sousa 
da Silva. A pretendente: KATHRYN OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão técnica em saúde bucal, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Fabio dos Santos 
e de Mercia Aragão Oliveira.

O pretendente: THIAGO ALVES OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Natal Oliveira da Silva e de Claudia Alves da 
Silva. A pretendente: ANDRESSA MARIA MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Maceio, AL, no dia (14/11/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aldo da Silva Nascimento e de Maria Josineide 
Monteiro dos Santos.

O pretendente: CRISMELO BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão fun-
cionário público municipal, nascido em Solidão, PE, no dia (08/07/1956), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Severino Bezerra da Silva e de 
Elvira Nobre Cavalcante. A pretendente: TÂNIA AFRICO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São José dos Campos, SP, no dia (25/12/1969), residente e 
domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Albertino Africo da Silva e de Leonilda 
Pardini da Silva.

O pretendente: RUBERVAL JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/09/1963), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Galdino da Silva e de Rosa 
Ricardo da Silva. A pretendente: SUELINE LOPES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Campo Formoso, BA, no dia (07/11/1972), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Divino Ricardo da Silva e de 
Elizabete Lopes da Silva.

O pretendente: NATANAEL HENRIQUE ALVES GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profissão feirante, nascido em Suzano, SP, no dia (24/12/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Abdon Alves Gonçalves e de Josevane Alves Gon-
çalves. A pretendente: LARYSSA RIBEIRO DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de escritura fiscal, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josenilton Pereira de Andrade e de 
Maria Célia Ribeiro de Andrade.

O pretendente: JOSÉ EVANDRO MARQUES DE SOUSA, estado civil solteiro, 
profissão motoboy, nascido em Granja, CE, no dia (12/11/1971), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Marques e de Luzia 
Ferreira de Sousa. A pretendente: EDILENE RUBIO ALVES, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/02/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves e de 
Elizabeth Rubio Alves.

O pretendente: RENATO RODRIGUES JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/07/1998), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Renato Rodrigues e de 
Jaira Evaristo Rodrigues. A pretendente: JACQUELINE MESTRE SILVA ARAGÃO, de 
nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em Taqua-
ritinga do Norte - PE, no dia (05/06/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Mestre Sobrinho e de Maria José da Silva.

O pretendente: MATHEUS CAVALCANTE DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/08/1996), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marco José de Santana e de Rosilaine 
Tenorio Cavalcante de Santana. A pretendente: KAROLINE CARNIATO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão analista de importação e exportação, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (01/02/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marco Teixeira dos Santos e de Valdirene Carniato Teixeira dos Santos.

O pretendente: LUIZ ALBERTO CARDOSO JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/05/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Alberto Cardoso 
e de Marise Contardi. A pretendente: MARILIA CAROLINA RODRIGUES SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão secretária, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (27/05/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Stoessel Rodrigues dos Santos e de Francisca Maria do Carmo Santos.

O pretendente: MILTON AUGUSTO EDUARDO GONZALEZ, de nacionalidade brasileira, 
profissão médico, estado civil viúvo, nascido em Lince Lima - Peru, no dia (25/01/1956), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Percy Emilio Eduardo 
Carrasco e de Carmen Gonzalez Valenzuela. A pretendente: NELMA MELO PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (17/04/1963), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Sant'Ana Pereira e de Regina Melo Pereira.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DA ROSA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
supervisor de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/01/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdemir Rodrigues da Silva e 
de Silda Maria Leal da Rosa Silva. A pretendente: ALINE THAÍS ALVES, de nacionalidade bra-
sileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/09/1984), 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Nadisselia Alves Borges.

O pretendente: GIAN FOËGER LIM, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro, estado 
civil solteiro, nascido em San Francisco - California - EUA, no dia (14/10/1989), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lim Jeung Sik e de Luzia Foegër Lim. 
A pretendente: NATHALIA PERES PENIN, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (03/09/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Peres Penin Junior e de Claudia Bertero.

O pretendente: ISMAEL DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão arqui-
teto e urbanista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/06/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gildemar Mendes 
de Carvalho e de Miriam Raimundo de Carvalho. A pretendente: PATRICIA DOS REIS 
CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta e urbanista, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/08/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Emiliano Cavalcanti e de Gizelia Souza 
dos Reis Cavalcanti.

O pretendente: MÁXIMO KIYOSHI IKEGAMI, de nacionalidade brasileira, profissão fun-
cionário público, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/05/1956), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Junya Ikegami e de Mieko 
Takigawa Ikegami. A pretendente: ROSELI ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar administrativa, estado civil divorciada, nascida em São Lourenço - MG, 
no dia (09/02/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Elisandro Luiz Pereira e de Inalda Rosemarle Alves Pereira.

O pretendente: ERICK ANTUNES, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro 
civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/03/1995), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ademar Antunes e de Denise 
Freitas dos Santos Antunes. A pretendente: PAULA NUNES DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, profissão recepcionista, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (08/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Oswaldo Antonio de Jesus e de Ana Lucia de Jesus.

O pretendente: GUSTAVO MASCARENHAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro de produção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (27/09/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valter 
Mascarenhas de Oliveira e de Solange Regina Parré dos Santos Oliveira. A pretendente: 
JÉSSICA PARENTE PARRA DE RIO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira de 
produção, estado civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (13/09/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Clóvis André Parra de 
Rio e de Djanira Maria Parente Parra de Rio.

O pretendente: CHUK WUKA FIDELIS OBIAJULU, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (06/10/1971), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Obiajulu Okaroh e de Victoria 
Obiajulu. A pretendente: CHIAMAKA CYNTHIA OBIAJULU, de nacionalidade nigeriana, 
profissão enrermeira, estado civil solteira, nascida na Nigéria, no dia (21/07/1985), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Leo Uzochukwu Obiakor 
e de Ifeoma Cecelia Obiakor.

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

ou ligue para
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos A falta de profissionais 
técnicos: do gargalo 

ao apagão

Segundo diversos 
estudos, há 
aproximadamente 
300 mil vagas 
abertas no país para 
candidatos com 
formação técnica

Esse déficit de profis-
sionais representa 
um gargalo que pode 

descambar para um verda-
deiro apagão, como bem 
se manifesta o presidente 
da TOTVS: “Corremos o 
risco de um apagão sistê-
mico de capital humano”. 
Atualmente, as áreas mais 
demandadas são tecnolo-
gia, saúde, agronegócio, 
biotecnologia, logística e 
infraestrutura. 

Raros são os espaços 
para profissionais que não 
tenham uma boa fluência 
digital (daí a necessidade 
de dominar pelo menos 
uma parte das inovações 
tecnológicas, com suas 
linguagens e ferramentas), 
como também se valori-
zam pensamento lógico 
e abstrato, matemática, 
português e inglês – bases 
essenciais para se atingir 
o autodidatismo, tão indis-
pensável nos dias de hoje.

Importa esclarecer – de 
maneira simplificada – que 
há três tipos de cursos que 
ofertam diplomas reconhe-
cidos pelo MEC: 1) Ensino 
Médio Técnico, com 3 anos 
de duração na modalidade 
presencial, mas com a op-
ção de até 20% (no período 
diurno) ou 30% (no período 
noturno) da carga horária 
por meio remoto; 2) Cursos 
Técnicos Pós-Médio, com 2 
a 4 semestres de duração, 
podendo ser presencial ou 
EaD; 3) Cursos Tecnológi-
cos (formam tecnólogos), 
que equivalem a um curso 
superior, com duração de 
2 a 3 anos, também com a 
opção de modalidade pre-
sencial ou a distância. 

Pesquisas realizadas em 
momentos distintos pelas 
Secretarias Estaduais de 
Educação do PR e de SP 
chegaram praticamente 
aos mesmos índices: um 
pouco mais da metade dos 
alunos do Ensino Médio 
escolheria uma formação 
técnica, por ser a que me-
lhor faz a conexão entre 
ensino e a vida real, além 
da sedução da possibilidade 
de estágios, capacitação e 
remuneração. 

Na prática, no entanto, 
apenas 10% dos estudan-
tes estão matriculados 
nessa modalidade – por 
diversos fatores, entre os 
quais a oferta limitada –, 
enquanto na maioria dos 
países desenvolvidos esse 
índice supera os 40%. E, 
no período de 2019 (pré
-pandemia) a 2021, dados 
obtidos da última edição 
do Atlas da Juventude 
atestaram que recrudes-
ceu o que os demógrafos 
denominam jocosamente 
de jovens “nem-nem” (nem 
estudam, nem trabalham): 
representavam 10% da to-
talidade dos jovens antes 
da pandemia e saltou agora 
para 16% nos os dias atuais. 

Cabe a responsabilidade 
a toda a sociedade (go-
verno, pais, professores, 

empresários) de reverter 
esse quadro trágico, bem 
como aos próprios jovens, 
pois uma parcela é hedo-
nista e acomodada.  Em 
um mundo competitivo, a 
1ª lei a ser revogada é a do 
mínimo esforço, pois não 
há como obter conquistas 
sem uma intensa disposição 
e disciplina para o trabalho 
e para os estudos.

O Brasil já dispõe de um 
bom fulcro para alavan-
car a disponibilidade do 
ensino profissionalizante, 
pois temos um histórico de 
experiências bem-sucedi-
das, como a dos CEFETs, 
dos Institutos Federais, do 
Sistema S (Senai, Senac, 
Senar) e do Centro Paula 
Souza de SP. Justamente 
nesse sentido, mais re-
centemente, observam-se 
com entusiasmo institui-
ções privadas solicitando 
aprovação de um elevado 
número de cursos técnicos 
nos Conselhos Estaduais de 
Educação, com milhares 
de vagas na modalidade 
presencial ou EaD. 

Certamente, haverá aber-
tura para estabelecer par-
cerias entre essas institui-
ções e as redes públicas de 
educação, em especial para 
atender a janela de ensino 
remoto em 20% (nos cursos 
diurnos) ou 30% (para o 
noturno). Todavia, salvo 
para uma elite cultural e/
ou econômica, nas últimas 
décadas o país tem siste-
maticamente maltratado a 
maioria dos nossos jovens 
do Ensino Médio. 

São 13 componentes 
curriculares para a maior 
parte desses estudantes, 
constituídos de um amonto-
ado maçante de conteúdos 
que não levam em conta 
aptidões e ambições indivi-
duais, cuja única finalidade 
seria o ingresso em um 
curso superior, conquanto 
apenas 22% dos nossos in-
gressantes no Ensino Médio 
prestarão o Enem ou um 
vestibular. 

O Novo Ensino Médio, 
com implantação gradativa 
a partir de 2022, traz boas 
perspectivas de motivar 
estudantes e desenvolver 
potencialidades individu-
ais, com a oferta de cinco 
Itinerários Formativos, 
podendo o aluno optar 
entre Linguagens e suas 
Tecnologias, Matemática e 
suas Tecnologias, Ciências 
da Natureza e suas Tecno-
logias, Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas e Forma-
ção Técnica e Profissional. 

Em especial, o 5º Itine-
rário tem a sedução do 
ingresso mais rápido no 
mercado de trabalho ou 
mesmo de melhorar a ca-
pacitação para uma função 
laboral já exercida. Neces-
sitamos, sim, de colégios 
que mantenham um bom 
preparo para a aprovação 
em universidades mais 
concorridas, porém é ab-
solutamente necessária a 
ênfase aos cursos técnicos, 
que ao privilegiarem uma 
aplicação prática atendem a 
um expressivo contingente 
de alunos. 

(*) - Ex-professor e gestor de escolas 
públicas e privadas e da UFPR, 

PUCPR e Universidade Positivo, é 
vice-presidente do Conselho Estadual 

de Educação do Paraná.

Jacir J. Venturi (*)

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

confiança, ou ligue para
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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: CLAUDIO GOMES BINNI, estado civil: solteiro, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Adriano Binni e de Claudia Sueli Gomes Binni. A pretendente: MILLA RODRI-
GUES LINHARES, estado civil: solteira, naturalidade: Barreiras, BA, data-nascimento: 
31/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Rodrigues Linhares 
e de Iara Lima Rodrigues.

O pretendente: MICAEL SILVA SANTOS, profissão: auxiliar, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1997, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Heleno da Silva Santos e de Maria José dos Santos. A pretendente: 
NATALIA CARLOS DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Neuzo Jose da Silva e de Adeilda Carlos Pinto.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS RIBEIRO, profissão: técnico eletrônico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Americo Silva Ribeiro e de Iara dos Santos. 
A pretendente: RAWANY CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/2002, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alexandre Carvalho da Silva e de 
Rosana dos Reis Nascimento.

O pretendente: JOSÉ MARCOS FERNANDES DE FREITAS, profissão: vendedor au-
tônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: Itapira, SP, data-nascimento: 08/01/1959, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Fernandes de Freitas 
e de Nair Carvalho de Freitas. A pretendente: SUZE CORREIA DE MELO, profissão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/11/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Correia de Melo 
e de Nani de Almeida Melo.

O pretendente: VALDEMIR DE LIMA, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 10/01/1954, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Beatriz Maria de Lima. A pretendente: MARIA JOSÉ ALVES SAN-
TOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Conde, BA, data-nascimento: 
10/01/1964, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Alves dos 
Santos e de Maria Madalena da Conceição.

O pretendente: TIAGO GOMES DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Olho D'Agua, PB, data-nascimento: 25/05/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Renildo Gomes Romão e de Maria do Socorro 
Nazario da Silva Romão. A pretendente: JAQUELINE SOUZA DOS SANTOS, profis-
são: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: Boca do Acre, AM, data-
nascimento: 12/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo 
Nonato Vale dos Santos e de Rosa Maria Santos de Souza.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE MACIEL, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Carlos Henrique Maciel e de Suzana Correa Borges Maciel. A 
pretendente: KAROLINE SOLER DA SILVA, profissão: esteticista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Abelardo da Silva e de Maria Madalena Soler da Silva.

O pretendente: JACKSON SOUZA DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Anatolio Brito dos Santos e de Helenita Souza Silva 
dos Santos. A pretendente: SUELLEN ROBERTA BRAGA SOUZA DOS SANTOS, pro-
fissão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdecir 
João de Souza e de Silvana de Oliveira Braga.

O pretendente: FLAVIO DE JESUS SANTANA, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 28/04/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Ozanito dos Santos Santana e de Maria da Conceição de 
Santana. A pretendente: SONIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS, profissão: atenden-
te, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonia Cardoso dos Santos.

O pretendente: ALEX ALVES ARAUJO, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 30/07/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Ferreira de Araujo e de Maria Cristina de Lima Alves Araujo. A 
pretendente: ÉRIKA ESTER DE SOUZA, profissão: servidora pública estadual, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1990, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Wilson Soares de Souza e de Luci Coelho de Lima.

O pretendente: MÁRCIO JOSÉ DO PATROCINIO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Eacesio do Patrocinio e de Maria Regina 
Tomaz. A pretendente: JESSICA EMILIANA PEREIRA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Viviane Emiliana Pereira.

O pretendente: UZIEL DE SOUSA SANTOS, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 26/01/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vanderlei Soares dos Santos e de 
Silvana de Sousa Santos. A pretendente: LUANA SANTOS DO NASCIMENTO, profis-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/01/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adilson Santos do Nas-
cimento e de Geovani Alves dos Santos.

O pretendente: GENTIL TEODORO PEREIRA, profissão: carpinteiro, estado civil: viú-
vo, naturalidade: Lastro, PB, data-nascimento: 12/09/1960, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de Izeblina Ana da Conceição. A pretendente: MARILENE 
DA SILVA DUTRA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Tapiramutá, 
BA, data-nascimento: 15/06/1959, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Januario Lima Dutra e de Justiniana Maria da Silva.

O pretendente: ROQUE SILVA DE OLIVEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 16/08/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Narciso Mata de Oliveira e de Ana Pereira Silva. A pretendente: 
SUELI DOS SANTOS DA SILVA, profissão: oficial de cozinha, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 26/04/1975, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de José Francisco da Silva e de Severina Eugenia 
dos Santos.

O pretendente: MILTON RAFAEL NUNES DA ROCHA, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Francisco, MG, data-nascimento: 02/12/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria da Conceição Nunes da 
Rocha. A pretendente: ALINE RENATA DE ALQUINO ALVES, profissão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gutemberg Alves e de Maria 
Elizabeth de Alquino Alves.

O pretendente: ANDREW DOUGLAS DE SOUZA COSTA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1997, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexsandro de Oliveira Costa e de Ellen 
Alves de Souza. A pretendente: THALITA SILVA DOS SANTOS, profissão: assistente 
de desenvolvimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 28/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jailson Carvalho dos 
Santos e de Josimar Emidia da Silva.

O pretendente: LUIS GUSTAVO ARAUJO DIAS ESPIRITO SANTO, profissão: ana-
lista de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/12/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Espirito Santo 
Filho e de Vilma Araujo Dias Espirito Santo. A pretendente: LARISSA DA SILVA SOU-
ZA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 21/05/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel Almeida 
de Souza e de Maria de Fatima da Silva Souza.

O pretendente: RAFAEL ESTEFANIO DE BRITO PEREIRA, profissão: ajudante ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lino Gonçalves Pereira e de 
Maria Natal de Brito Pereira. A pretendente: JAQUELINE FERREIRA DE SANTANA, 
profissão: monitora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 22/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josenilda 
Ferreira de Santana.

O pretendente: JOÃO CARLOS SANTOS, profissão: afiador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de João Ibiapino dos Santos e de Arlete Aparecida dos Santos. A 
pretendente: DÉBORA PATRICIA DE LIMA FREITAS, profissão: afiadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1986, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Jose Honorio de Freitas Neto e de Maria Jose Patricia 
de Lima Freitas.

O pretendente: CLAUDINEI DE LIMA, profissão: analista de sistemas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 31/05/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Jacynto de Lima e de Rosa de Marchi 
de Lima. A pretendente: ISIS GUEDES DE LIMA, profissão: agente de turismo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Angelo de Lima e de Vera Lucia Guedes 
dos Santos de Lima.

O pretendente: CHARLES DA SILVA SANTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Andre Neves dos Santos e de Rosineide da 
Silva Santos. A pretendente: DEBORA AZEVEDO DE OLIVEIRA, profissão: atenden-
te de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 
15/02/2021, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvio Antonio de Oliveira 
e de Edinora Maria de Azevedo.

O pretendente: COSME ALVES DA SILVA, profissão: servente geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Rio Real, BA, data-nascimento: 06/01/1975, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Leonilda Alves da Silva. A pretendente: ANGELA MARIA 
ALMEIDA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Esplanada, BA, data-
nascimento: 07/02/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Terezinha 
Almeida.

O pretendente: AURINO JOSÉ DA SILVA, profissão: pintor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Mucurici, ES, data-nascimento: 14/10/1954, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Sérgio José da Silva e de Maria Ana de Jesus. A pretendente: 
MARIANA SILVA BRITO, profissão: revendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Caculé, BA, data-nascimento: 11/06/1955, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Antonio Ribeiro da Silva e de Ercilia de Souza Brito.

O pretendente: MARCELO CARIS OLIMPIO, profissão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/02/1974, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Olimpio e de Antonia Caris Olimpio. A pretendente: MARIA 
MARGARIDA DA SILVA, profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Santana do Mundau, AL, data-nascimento: 08/09/1970, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Maria Luiza da Conceição.

O pretendente: PEDRO LEOPOLDINA SANTANA, profissão: operador de atendimen-
to, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1998, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sandro Matos Santana e de Paula 
Regina Leopoldina. A pretendente: MELISSA NOVAIS SILVA, profissão: auxiliar peda-
gógica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Venancio da Silva e de Zeli 
Alves Novais Silva.

O pretendente: VICTOR YAGO DE ALBUQUERQUE AZEDINO, profissão: aux.fibra 
ótica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Frank Nilson de Azedino e de Fran-
cisca Adriana de Albuquerque Brito. A pretendente: MARIANA BORGES BARREIRO, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 27/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Genesio Barreiro e de 
Marcionilia Pereira Borges Barreiro.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO DE SANTANA, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Santana e de Fernanda Ribeiro de 
Santana. A pretendente: LETÍCIA MENEZES MARTINS DE LIMA, profissão: conferen-
te de mercadoria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/09/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Janio do Parto de Lima 
e de Marcia Menezes de Alvarenga.

O pretendente: MARCOS ABRAHÃO MUSTAFÁ, profissão: técnico eletrônico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ignacio Mustafá e de Inalda Madalena Mustafá. 
A pretendente: ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA, profissão: gerente de loja, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Franco de Oliveira e de Conceição Borges 
de Oliveira.

O pretendente: CARLOS JORGE, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1975, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Raul Jorge e de Maria da Conceição Ferreira Jorge. A pretendente: 
IVANI PATRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA, profissão: assistente de faturamento, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Cabo, PE, data-nascimento: 15/05/1979, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Rael Mariano Ferreira e de Maria Lucia de Oliveira.

O pretendente: GIORGE HENRIQUE SANT'ANA DOS SANTOS, profissão: tatuador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1989, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celso dos Santos e de Luzia Ferreira 
Sant'Ana dos Santos. A pretendente: ALINE ELANE DOS SANTOS BARROS, profis-
são: auxiliar de perfumaria, estado civil: solteira, naturalidade: Belém, PA, data-nasci-
mento: 27/03/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cândido Augusto 
do Rego Barros Neto e de Edilene Azevedo dos Santos.

O pretendente: JUCIRALDO DE ALMEIDA, profissão: frentista caixa, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Pedrinhas, SE, data-nascimento: 11/11/1964, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Josefa Minervina de Almeida. A pretendente: RITA DE 
CASSIA MELGAREJO SILVA, profissão: vendedora, estado civil: viúva, naturalidade: 
nesta Capital, Cangaiba, SP, data-nascimento: 08/12/1969, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Osvaldo Melcarejo e de Conceicao Theodoro.

O pretendente: SIDNEY VICTOR OLIVEIRA DE AMORIM, profissão: arquiteto, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Silvestre de Amorim e de Francisca Oliveira 
Barros de Amorim. A pretendente: VITÓRIA OLIVEIRA PATRICIO, profissão: arquiteta, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/03/1997, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Patricio e de Mariza Aparecida 
de Oliveira.

O pretendente: DANILO CORREIA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Raimundo Gessi da Silva e de Vanda Correia da Silva. A 
pretendente: NADIA CRISTINA DA SILVA LOPES, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1985, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Hamilton Sabino Lopes e de Rute Pereira da 
Silva Lopes.

O pretendente: RODRIGO TARIFA DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1985, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Cosme Damião de Oliveira e de Marisa Tarifa de Oli-
veira. A pretendente: VERUSCA GONÇALVES DA SILVA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1989, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Donisete Gonçalves da Silva e de 
Sueli Rodrigues de Oliveira Gonçalves da Silva.

O pretendente: VALDINEI DOS SANTOS SILVA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 02/12/1982, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Valdo Santos Silva e de Celina Almeida dos Santos. A pretendente: 
PRISCILA NOGUEIRA PRETO, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Jorge Preto e de Ana Izabel Nogueira Preto.

O pretendente: JONATHAN SANTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/2000, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Wanderson dos Santos Nascimento e de Rosangela Silva. 
A pretendente: STEPHANIE FERNANDES NOGUEIRA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edglay Fernandes dos Santos e de Cleide Cris-
pim dos Santos Nogueira.

O pretendente: MARCIO DOS SANTOS MOURA, profissão: farmacêutico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 29/05/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Pinto de Moura e de Thereza 
dos Santos Moura. A pretendente: JOELMA SANTOS COSTA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1977, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Herminio Costa Silva e de Florisbete 
Santos Costa.

O pretendente: FELIPE PARISE BRANCO, profissão: dentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/11/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Djair de Souza Branco e de Marta Pedrosa Parise. A pretenden-
te: RENATA PORTELA DA SILVA, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Sandro da Silva e de Maria Núbia Portela da Silva.

O pretendente: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR, profissão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio de Oliveira Sousa 
e de Marlei de Souza Oliveira. A pretendente: BIANCA DA SILVA SANTANA, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/03/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Rodrigues Santana 
e de Anadege da Silva Santana.

O pretendente: FABIO CHAVES DOS SANTOS, profissão: salva vidas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1995, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Marcelo Chaves dos Santos e de Vânia Maria Rufino dos 
Santos. A pretendente: ALINE DA SILVA RAMOS, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/06/1990, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fábio Messias Ramos e de Márcia 
Aparecida da Silva Ramos.

O pretendente: CLAYTON CLEMENTE, profissão: promotor de vendas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1982, residente e domicilia-
do em Suzano, SP, filho de Cosmo Clemente e de Maroa Rosangela Pereira Clemente. 
A pretendente: GISELE DE OLIVEIRA, profissão: promotora de vendas, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1986, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Josias Batista de Oliveira e de Maria Ester de Oliveira.
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