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No ano passado, experimentamos um "boom digital". Uma inesperada 
pandemia global nos levou a migrar nossas atividades diárias para o 
mundo online. Adotamos novos produtos e serviços para trabalhar, 
interagir com outras pessoas, fazer compras e interagir com empresas 
a partir do conforto das nossas casas. As empresas também passaram 
por um processo semelhante. Elas tiveram que permitir que sua força 
de trabalho trabalhasse remotamente, enquanto criavam experiências 
digitais para nós, seus clientes.  

Quantas contas online você abriu durante a 
pandemia? 

É certo que as grandes epidemias influenciam o comportamento huma-
no há milhares de anos. Apesar de todos os pontos negativos, podemos 
dizer que, no caso das empresas brasileiras, a pandemia foi a grande 
responsável pela geração de inovações dentro dessas organizações. Seu 
impacto acelerou, em anos, mudanças de comportamento e de valores 
no mercado empresarial. Talvez uma das mais importantes, tenha sido 
a ruptura final das barreiras geográficas. Neste sentido, nos tornamos 
mais próximos, mesmo que distantes, e ampliamos infinitamente a 
possibilidade de congregar talentos globalmente.  

Os desafios para a implementação de inovações 
nas empresas

Entre os desafios que as empresas devem enfrentar ao atravessar a 
turbulência econômica ocasionada pela crise mundial sanitária, está a 
mudança da força de trabalho, uma vez que muitas organizações precisam 
implementar mudanças adicionais, como cortes e medidas estruturais, 
tanto temporárias como de longo prazo. De acordo com a Control Risks, 
especializada na continuidade de negócios e resiliência, tais mudanças 
podem provocar ansiedade em todos os níveis de uma organização e, 
em alguns casos, na comunidade que faz parte dela.  

resiliência empresarial, o grande desafio da 
pandemia

Aramyan_CANVA

negócios em Pauta

Prêmio de inovação World Summit Award 
O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil conquistou o prêmio World Summit 

Awards (WSA) edição 2021, etapa nacional, na categoria Assentamentos 
Inteligentes e Urbanização, com o projeto “Plataforma MoVe”, solução 
de compartilhamento e monitoramento de veículos elétricos. O WSA é 
uma premiação global com o intuito de selecionar os melhores e mais 
inovadores conteúdos digitais do mundo, valorizando a relevância em 
relação ao contexto em que foi criado, bem como a contribuição a 
inclusão e acessibilidade digitais. Para o diretor superintendente do 
Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), general Eduardo Garrido, o prêmio 
representa um reconhecimento importante do trabalho realizado pela 
equipe e consagra o projeto que vem trazendo grandes benefícios em 
prol do desenvolvimento social e da preservação do meio ambiente. “Por 
trás de cada conquista existe muito trabalho, pesquisa, empenho das 
equipes e inovação que resultam em desenvolvimento e novos negócios 
nessa área que é a mobilidade elétrica”, afirma.  Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: pti.org.br/reprodução
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Evento online e gratuito sobre tendências 
e prioridades da transformação digital

@A Progress, empresa líder mundial no desenvolvimento de aplicações 
e tecnologias digitais, apresenta o “Progress Innovation Tour - Brasil”, 

evento voltado a executivos brasileiros para criar um panorama e projetar 
os próximos passos da transformação digital no país e na região. O encontro 
será virtual e acontece entre os dias 14 e 17 de setembro com os principais 
tomadores de decisão de importantes organizações. As inscrições estão 
abertas em: https://www.progress.com/events/progress-innovation-tour-
-brasil. “Se o ano de 2020 foi reconhecido como uma aceleração para
o futuro, antecipando inovações e marcado pela urgência exponencial
da transformação digital, para muitos, 2021 tem sido guiado pela busca
da recuperação econômica. Nesse contexto, organizações digitalmente
mais maduras conseguiram lidar melhor com os efeitos da pandemia nos 
negócios. Assim, experiências digitais e engajamento tornaram-se temas 
centrais para o sucesso corporativo, incluindo integridade e segurança
de dados”, comenta Francisco Larez, Vice-Presidente da Progress para
América Latina (https://www.progress.com/events/progress-innovation-
-tour-brasil). Leia a coluna completa na página 2

Foto: https://www.progress.com/events/progress-innovation-tour-brasil

o que ganhamos 
quando 
atendemos  
bem o cliente?

Renato Martinelli

Empreendedorismo

 Leia na página 6
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muita coisa mudou durante a 
pandemia e o isolamento social. 

mas, mesmo com o crescimento do e-
-commerce, o contato direto no momento 

da compra é algo que o consumidor não quer 
perder. Pelo contrário, ter contato com o pro-
duto, avaliar sua qualidade ao pegá-lo, fazer um 
test drive ou experimentar uma roupa, fez e faz 
muita diferença na experiência do consumidor. 

É o que mostra a pesquisa realizada globalmen-
te pela Bare International, maior fornecedora 
independente de pesquisa de experiência do 
cliente, dados e análises para empresas em 
todo mundo. “A interação pessoal e direta está 
sendo redescoberta após a pandemia”, destaca 
a gerente geral da Bare Brasil, Tânia Alves.

O levantamento denominado How Customer 
Experience changed in COVID times- Como a 
experiência do cliente mudou nos tempos de 
COVID - escutou 2.370 pessoas em todos os con-
tinentes em 2021 e 1.333 em 2020. O resultado 
demonstra que a importância do contato direto 
na hora da compra cresceu em quase todos os 
segmentos analisados exceto hospitalidade, 
que foi muito afetado pelo isolamento social. 
Na média, na escala de 0 a 10, os entrevistados 
deram 5,93 de nota para o contato direto em 
2020 e de 6,07 em 2021.

O setor que registrou maior alta foi o auto-
mobilístico, cuja importância, na escala de 1 
a 10, aumentou de 7,0 para 7,6. Outro que se 
destaca é o de confecções o qual passou de 6 
para 6,3 pontos. Chama a atenção o segmento 
financeiro, que mesmo diante do fenômeno das 
fintechs e crescimento dos bancos digitais, teve a 
importância do contato crescente de 6,1 para 6,3.

“Rodamos a primeira pesquisa em abril de 
2020. Nosso objetivo foi entender como a 
Covid-19 impactou os padrões de compra. 
Agora, repetimos a pesquisa com algumas novas 
perguntas adicionadas. Em geral, pudemos ver 
que as pessoas estão mais otimistas do que no 
ano passado. Mesmo que a vontade de compra 
comece a se recuperar lentamente, existem 
algumas mudanças nos hábitos, como a neces-
sidade de provar, testar, conhecer o produto e 
ter mais informações, que parecem estar presos 
a um longo prazo”, diz Tânia.

Pandemia revela importância do 
contato direto nas relações de consumo
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 A pesquisa também perguntou aos entrevis-
tados quanto a epidemia da Covid-19 impactou 
seus hábitos de consumo. Em uma escala 
de 0 (quase nada) a 10 (muito), 74,13% dos 
consultados deram nota acima de 7, indicando 
que houve uma forte mudança em 2020. Deste 
total, 14,51% deram nota 10. Já no levantamento 
deste ano, o percentual de respostas entre 7 e 
10 caiu para 65,75%, sendo 11,44% com nota 10.

“Tal alteração demonstra que, num primeiro 
momento, o isolamento social teve um impacto 
grande no comportamento dos consumidores. 
Houve muita insegurança sobre como seriam 
os novos hábitos com o crescimento do e-
-commerce, já que não havia muita opção. Com 
a reabertura do comércio, as pessoas entende-
ram que é possível usar de diversos canais para 
consumir, o que explica a queda da percepção
de impacto da pandemia em termos mundiais”, 
afirma Tânia.

A pesquisa demonstra ainda que há uma 
recuperação do otimismo. O impacto do poder 
de compra dos entrevistados também arrefeceu 
em 2021 quando comparado a 2020. Ao serem 
questionados sobre o quanto a pandemia in-
fluenciou no seu poder de compra, 15,55% dos 
consumidores deram a nota máxima (10 – muito 
impactado) em 2020, contra 9,98% em 2021. 
Enquanto no ano passado, 70,63% das pessoas 
consultadas deram nota acima de 7, o percentual 
caiu para 61,15% na pesquisa mais atual.

No Brasil, o movimento foi ao contrário. 
Enquanto em 2020, 58,94% dos entrevistados 

afirmaram ter tido forte impacto no poder de 
compra (nota acima de 7,0), em 2021, o per-
centual subiu para 65,69%. Na avaliação da 
executiva da Bare, a mudança está relacionada 
a questões como a redução do auxílio emergen-
cial, que amenizou a crise no ano passado, e ao 
crescimento do desemprego no país.

A queda da renda é também a justificativa para 
os brasileiros terem sentido mais a mudança 
nos hábitos de consumo do que o mercado 
internacional. Segundo a pesquisa, 65,21% 
tiveram uma mudança elevada nos hábitos 
(nota acima de 7). Em 2021, o percentual se 
eleva para 75,97%.

Sobre o que leva a decisão de compra, moda e 
cosméticos são as categorias que mais sofreram 
nos últimos dois anos. Ao serem perguntados 
sobre qual a sua chance de gastar nas seguintes 
categorias de produtos: roupas, cosméticos, 
eletrônicos, comida, limpeza doméstica e 
bebidas, os entrevistados 74,43% disseram 
que pretendem reduzir os gastos com roupas, 
53,46% com cosméticos, 42,32% com eletrô-
nicos e 37,76% com bebidas. 

Mas, apesar de relevante, o impacto da COVID 
nas compras de varejo é menor em comparação 
com o ano passado, quando 74,87% das pes-
soas afirmaram que iriam reduzir as compras 
de roupas, 56,71% de cosméticos e 42,32% de 
eletrônicos. - 

Fonte e mais informações:  
(www.bareinternational.com.br).

méxico descriminaliza aborto
A Suprema Corte do México decidiu 

por unanimidade que punir o aborto 
é inconstitucional, uma vitória para 
defensores de direitos das mulheres e 
direitos humanos. A decisão no país, 
de maioria católica, vem na esteira de 
medidas para descriminalizar o aborto 
em nível estadual, embora a maior parte 
do país ainda tenha leis duras em vigor 
contra mulheres que interrompem a 
gravidez. "É um passo histórico para os 
direitos das mulheres", disse o ministro 
Luis Maria Aguilar.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/entenda-sobre-a-lgpd-e-sua-importancia-nos-escritorios-de-contabilidade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/o-que-ganhamos-quando-atendemos-bem-o-cliente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-desafios-para-a-implementacao-de-inovacoes-nas-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quantas-contas-online-voce-abriu-durante-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/resiliencia-empresarial-o-grande-desafio-da-pandemia/
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A banalização  
das crises

A pele já não 
sente os beliscões. 
Ganhou camadas 
impermeáveis de 
insensibilidade. 
Não reage aos 
impactos externos, 
sejam beliscões ou 
amputações. 

Crise sanitária era uma 
gripezinha. Hoje, 
uma pandemia que 

mata cerca de 600 mil pes-
soas. Crise política? Ah, essa 
vem de lá dos corredores do 
início da República. Crise 
econômica? Todos sabem 
como é, mas ninguém quer 
se responsabilizar por ela. 
Crise energética? O ministro 
Bento Albuquerque garan-
te; não haverá apagão. O vi-
ce-presidente da República, 
Hamilton Mourão, refuta: é 
possível que tenhamos um 
apagão energético.

E assim, de enrolação 
a enrolação, o Brasil vai 
engrossando seu novelo de 
crises. De tão banais, viram 
coisas comuns. A verve de 
Roberto Campos apontava 
dois traços característicos 
da psiquê de países em 
desenvolvimento: a ambi-
valência e o escapismo. É 
ambivalência querer equa-
cionar o descontrole dos 
gestores da coisa pública 
sem controlar os contro-
ladores. 

E é escapismo argumentar 
que os confrontos de guer-
ras urbanas, frequentes nas 
grandes cidades, ocorrem 
porque o poder do crime é 
maior que o poder de um Es-
tado, cuja leniência torna-se 
cada vez mais patente ante a 
escalada de violência que se 
abate sobre a sociedade. O 
espaçoso terreno público se 
apresenta todo esburacado.

Cada qual organiza, ao 
bel prazer, a concepção e a 
ordem das ações a serem de-
senvolvidas, solicitando às 
áreas jurídicas e contábeis 
que ajustem as contas nos 
termos da legislação. Dessa 
forma, orçamentos são en-
golidos em projetos feitos 
sob pressão de grupos e em 
programas superficiais. Se a 
gestão tem sabor político, 
é natural que os dirigentes 
concentrem as decisões, 
evitando perder força. 

O nosso presidencialismo 
de coalizão ampara-se na 
costura de amplas alianças. 

Entenda-se, ainda, que a po-
lítica deixou de ser missão 
(para servir a polis, como 
pregava Aristóteles) e se 
tornou profissão. Logo, pôr 
a mão na res pública passou 
a ser grande negócio. 

Abre-se, a partir dessa ló-
gica, uma crise de governan-
ça e não de governabilidade, 
como alguns entendem, 
porquanto o sistema políti-
co, a forma de governo e as 
relações entre os Poderes, 
mesmo operando em um 
complexo desenho institu-
cional como o nosso – fede-
ralismo, presidencialismo, 
bicameralismo, representa-
ção proporcional, voto ma-
joritário, pluripartidarismo 
– não chegam a ameaçar a 
democracia. Qual é a alter-
nativa? Arrumar a gestão. 
Haverá sempre um jeitinho 
de contornar as situações.

Querem apostar? Onde irá 
bater a CPI da Covid? Em 
quem recairá a culpa pela 
má previsão da crise ener-
gética? Haverá penalidade 
ao presidente Bolsonaro ou 
alguns de seus ministros por 
ausência de boa gestão? Ve-
remos uma fila de autorida-
des no caminho das prisões? 
Ou será que ficará evidente 
a máxima de Anacaris, um 
dos sete sábios da Grécia: 
“As leis são como as teias 
de aranha, os pequenos 
insetos prendem-se nelas 
e os grandes rasgam-nas 
sem custo”. 

Tem havido algum ganho 
no campo da moral com 
tanta denúncia? É possível.

A ladroagem é embalada 
por um celofane tecnológico 
de alta sofisticação, diferen-
te dos costumes da Primeira 
República, quando a eleição 
do Executivo municipal 
assumiu relevo prático. 
Naquele tempo, o lema da 
prefeitada era: “Aos amigos, 
pão; aos inimigos, pau”. 

A tarefa de impedir que a 
teia de aranha seja rasgada 
pelos grandes exige mais 
transparência de todas as 
estruturas públicas. Seria 
útil que as comunidades 
acompanhassem de perto o 
fluxo das obras municipais, 
a partir de sua descrição 
em painéis afixados em 
praças públicas. Mas o pro-
pagandismo pode acabar se 
tornando outra praga.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Aplicativo desenvolvido para gestão 
integrada da Lei do Bem já auxilia 

mais de 320 empresas
Atualmente, a solução criada pelo FI Group é responsável pelo gerenciamento de cerca de 5,5 mil projetos de 
PD&I e 9 mil notas fiscais de serviços terceirizadas. O Objetivo é atingir uma média de 10 mil acessos mensais na 
plataforma até o fim de 2021

O FI Group, consultoria multina-
cional especializada na gestão 
de incentivos fiscais e financia-

mento à Pesquisa & Desenvolvimento 
(P&D), acaba de divulgar um balanço 
com os principais resultados obtidos 11 
meses após o lançamento do primeiro 
aplicativo voltado para o monitora-
mento da Lei do Bem (Lei 11.196/05), 
a Solução Digital Lei do Bem. O le-
vantamento indicou que de setembro 
de 2020 a julho de 2021, cerca de 320 
empresas já acessaram e utilizaram a 
plataforma, por meio de mais de 590 
usuários externos, sendo que o perío-
do mais próspero ocorreu entre abril 
e julho de 2021, no qual mais de 265 
empresas utilizaram a solução por meio 
de 490 usuários externos.

Além disso, o balanço mensurou 
ainda que desde sua disponibilização, 
o aplicativo contou com mais de 9.300 
acessos, sendo mais de 2.300 acessos 
de usuários externos ao FI Group. Entre 
junho e julho ocorreu a maior parte dos 
acessos, representando 50% do total, 
e com uma média diária de 103 cone-
xões. Para o Diretor de Negócios do FI 
Group, Rafael Costa, o objetivo inicial 
da criação da plataforma está se cum-
prindo, uma vez que tem alcançado e 
beneficiado muitas empresas na gestão 
e processo de captura de dados corre-
lacionados ao incentivo fiscal da Lei do 
Bem. “O aplicativo tem executado seu 
papel e cada vez mais essa tecnologia 
tem funcionado como uma excelente 
interface para troca de informações 
inerentes à prestação de serviço da 
consultoria, além de um fornecedor, em 
tempo real, de indicadores gerenciais 
do andamento dos trabalhos”, celebra 
Costa.

Uma vez que a plataforma foi projeta-
da para o controle do incentivo fiscal da 
Lei do Bem, até final de julho, o sistema 
garantiu a gestão de mais de 5.500 pro-
jetos de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, que possuem a dedicação de 
mais de 11.200 funcionários parceiros 
do FI Group. Além disso, a companhia 
conta com o controle de mais de 9.000 
notas fiscais de serviços terceirizados 
relacionados a estes projetos de ino-
vação.

Feedbacks e mudanças na solução
O Líder do projeto de Transformação 

desta etapa.

Impactos nos negócios do FI Group 
e uma visão do futuro

Com a digitalização das principais eta-
pas da consultoria e da troca de informa-
ção entre seus parceiros, Costa garante 
que a ferramenta tornou os negócios da 
empresa mais produtivos e dinâmicos. 
Mas este ainda não é o cenário aspirado. 
“Com as metas planejadas, visamos um 
negócio mais fluido e produtivo do já 
vivenciado. Enxergamos que teremos 
times mais dispostos e próximos de 
nossos focais, permitindo que decisões 
estratégicas sejam mais assertivas. Com 
isso, iremos difundir de forma incisiva o 
aculturamento de inovação tecnológica 
no Brasil”, explica.

Até o final de 2021, o FI Group espera 
atingir uma média de 10.000 acessos 
no aplicativo por mês. A expectativa 
é aumentar essa média em aproxima-
damente 5% ao mês no decorrer dos 
próximos 2 anos, mantendo durante 
este período, aproximadamente 90% 
dos parceiros acessando e interagindo 
com a ferramenta. Para Costa, o sucesso 
da Solução Digital Lei do Bem é um 
impulsionador para a criação de novos 
aplicativos. “Já estamos preparados 
para iniciar o desenvolvimento de novas 
soluções voltadas a outros produtos, em 
uma plataforma que permite integra-
ção total entre todas as ferramentas, 
viabilizando aos nossos parceiros que 
façam o uso de mais de um incentivo 
fiscal, tenham visibilidade completa e 
consolidada de todo valor agregado pela 
nossa companhia em seus resultados”, 
finaliza o executivo.

Digital do FI Group Brasil, Rafael Sato, 
afirma que os principais feedbacks 
obtidos em relação à Solução Digital 
Lei do Bem são sobre o dinamismo das 
informações, a leveza da interface e a 
facilidade em localizar os dados. “Os 
usuários também aprovam o acompa-
nhamento transparente que é oferecido, 
o qual é extremamente seguro e em 
um único canal, respeitando confiden-
cialidade e contribuindo para maior 
confiabilidade no uso do incentivo”, 
conta. Sato destaca ainda que um dos 
principais benefícios da plataforma foi 
permitir que todos os times envolvidos, 
tanto internos do FI Group, quanto de 
seus parceiros, se mantivessem focados 
em realizar suas atividades produtivas, 
reduzindo a necessidade de geração de 
relatórios e reportes adicionais para 
acompanhamento e gerenciamento de 
dados e atividades.

Para melhor usabilidade do aplicativo, 
o FI Group realizou pequenas alterações 
no sistema ao longo deste período. De 
acordo com Sato, a plataforma passa 
por constantes melhorias e atualizações 
tecnológicas, sendo a grande maioria 
baseada em feedbacks e sugestões 
recebidas de usuários internos ou ex-
ternos ao Grupo. “Nós sempre buscamos 
otimizar a usabilidade, dinamismo e 
transparência da Solução, sem onerar a 
intuitividade na operacionalização e uso 
de cada recurso”. Pode-se afirmar que 
o principal destaque nos últimos meses 
foi uma modificação na seção de aloca-
ção de recursos humanos em projetos, 
que permitiu otimização significativa 
de tempo, tanto para inserção quanto 
para extração de relatórios completos 

N
at

ee
 M

ee
pi

an
_C

A
N

VA

News@TI
Programa Jovem Falconi inicia suas 
inscrições para estágio e trainee voltadas a 
candidatos de todo o Brasil

@A Falconi, consultoria para geração de valor por meio de soluções 
em Gente e Gestão com tecnologia, iniciou as inscrições para o seu 

programa de estágio e trainee. O Programa Jovem Falconi é aberto a can-
didatos que estão cursando ou que concluíram, recentemente, qualquer 
curso de graduação. Em busca de perfis diversos, as vagas estão abertas 
para diferentes regiões do Brasil. Como diferenciais, esta edição não avalia 
inglês durante o processo seletivo e busca ainda mais a valorização de todas 
as áreas de formação. De acordo com Daniel Spolaor, diretor de Gente 
e Operações da Falconi, o programa é uma oportunidade muito especial 
para quem inicia a carreira. O critério de não exigência do segundo idioma, 
a extensão para todas as regiões do país e a oportunidade de aprender 
ao mesmo tempo que se conhece a realidade do mercado brasileiro abre 
portas muito boas para as pessoas que querem embarcar na jornada de 
consultoria. Inscrições abertas pelo site: https://jovemfalconi.com/.

Sky.One participa do SAP NOW Brasil

@A Sky.One, startup especializada no desenvolvimento de plataformas 
que automatizam e facilitam o uso da computação em nuvem, será 

um dos destaques no evento SAP NOW Brasil 2021. Com data marcada 
para os dias 14 e 15 de setembro, a 26ª edição do evento será 100% di-
gital e gratuita. Este ano, o tema central será “Empresas inteligentes em 
rede em um mundo em transformação”. A participação da Sky.One tem 
como objetivo debater os principais benefícios da jornada para nuvem e 
auxiliar as empresas de todos os portes a inovar na era da transformação 
digital por meio de soluções inovadoras. “A possibilidade de interagirmos 
diretamente com a própria SAP nas diversas trilhas de conhecimento e 
painéis é de extrema importância para entendermos o que está por vir 
nas diferentes aplicações que hoje apoiam nossos parceiros e clientes. Isso 
ajuda a Sky.One a estar sempre preparada e a andar na mesma direção da 
transformação e disrupção digital que a SAP está trazendo ao mercado”, 
explica o Gerente de Vendas Latam da Sky.One e um dos palestrantes do 
evento, Guilherme Goulart (https://sapnow.com.br/).

ArtMe, plataforma inédita e gratuita, convida 
o público a interagir e colaborar com 
histórias sobre artes visuais

@Toda obra de arte tem uma história a ser descoberta. Essa é a ideia 
que levou ao ArtMe, uma plataforma colaborativa, criada para gerar 

conhecimento sobre artes visuais através de múltiplas narrativas. Gratuito 
e disponível para download na Apple Store e Play Store, o aplicativo é 
estruturado em formato wiki e conta com curadoria de conteúdo feita 
pelos próprios usuários.  Professores, curadores, educadores, estudantes, 
artistas, amantes das artes - quem quer que possa contar uma história 
sobre arte é convidado a colaborar e se tornar um ArtVoice. Todos os textos 
são traduzidos para 18 idiomas e transformados em áudio por inteligência 
artificial, são os chamados ArtCasts (https://artme.app). 

Líder em full commerce no Brasil e na 
América Latina abre 440 novos postos de 
trabalho no estado de São Paulo

@Na contramão do mercado de trabalho, a Synapcom, empresa líder 
em full commerce — modelo de negócio que desenvolve, imple-

menta e gerencia operações de e-commerce de ponta a ponta no Brasil e 
na América Latina, está com 440 vagas abertas para os próximos meses 
em diversos cargos nas cidades de São Paulo, Itapevi e Cajamar. Dessas, 
cerca de 360 são contratações sazonais com grande possibilidade de 
efetivação. A contratação busca reforçar tanto os times operacionais 
quanto os administrativos para o Golden Quarter, período que agrega as 
principais datas do comércio, como Black Friday e Natal, entre os meses de 
outubro a dezembro. As vagas administrativas são nas áreas de marketing 
digital, financeiro e recursos humanos no escritório da empresa, no bairro 
da Vila Olímpia, em São Paulo, e na cidade de Itapevi. Os demais postos 
são para fortalecer as equipes de SAC, logística, entre outros. Todas as 
contratações serão em regime CLT com a garantia de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) para o trabalho presencial (https://jobs.kenoby.
com/synapcom).

ricardosouza@netjen.com.br

Últimos dias para se inscrever no Programa 
de Trainee 2022  da Edify, edtech de 

soluções educacionais em inglês
Em busca de jovens talen-

tos que estejam buscando 
uma oportunidade de ace-
leração de carreira e sejam 
sonhadores, apaixonados 
por aprender, inquietos e 
inovadores, o Edify anun-
cia seu novo programa de 
Trainee 2022. As inscrições 
podem ser realizadas até o 
dia 10 de setembro no site: 
https://bit.ly/3iwBGoV. O 
processo de seleção será 
conduzido em parceria com 
a Eureca, consultoria que 
conecta jovens talentos com 
o mercado de trabalho. 

As vagas do programa são 
direcionadas para jovens 
com graduação concluída 
entre dezembro de 2019 e 

dezembro de 2021, e que 
tenham disponibilidade para 
atuar no Rio de Janeiro. Os 
benefícios ofertados pela 
empresa são: salário compa-
tível com o mercado, bônus 
por atingimento de metas, 
plano de saúde e odontoló-
gico, vale refeição/alimenta-
ção e vale transporte.

A empresa de edtech de 
soluções educacionais em 
inglês tem como objetivo 
promover um ambiente de 
crescimento conjunto, com 
autonomia, responsabilida-
de e flexibilidade para você 
ser dono da própria carreira 
e ter chances de crescer 
na mesma velocidade da 
companhia.



www.netjen.com.br
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D - Expansão de Ortodôntica
A Esthetic Aligner, fabricante brasileira, líder na produção de alinhadores 
ortodônticos, anuncia expansão de duas novas operações: Bogotá, na Colôm-
bia e Cidade do México. Além do Brasil, a empresa também está presente 
em Portugal. Com as novas unidades, a expectativa é chegar à marca de 
300 mil alinhadores por ano. Os alinhadores são aparelhos ortodônticos 
transparentes e removíveis, que vieram para substituir para sempre a ne-
cessidade do uso de aparelhos fixos tradicionais, os conhecidos “bráquetes”. 
Atualmente, são produzidos de forma 100% digital, a partir de impressoras 
3D de alta precisão. Outras informações em: (www.estheticaligner.com.br).

E - SUS Inteligente
Recife é a primeira capital brasileira a firmar parceria com o aplicativo de 
troca de mensagens mais usado do Brasil: o WhatsApp. Com uma conta 
oficial que pode ser acessada pelo número +55 81 9117-1407, ou link 
(https://wa.me/558191171407), a Prefeitura do Recife passa a oferecer 
atendimento online para a população com o objetivo de facilitar o acesso 
às informações oficiais sobre as vacinas, a campanha de vacinação no 
município e as orientações para exames da Covid-19. Chamada de SUSI 
(SUS Inteligente), a assistente virtual terá como primeiro foco o combate 
à pandemia e, no futuro, o objetivo é ampliar o número de serviços pres-
tados dentro da plataforma. A conta certificada pelo WhatsApp garante 
ao usuário a certeza de que ele está interagindo com o interlocutor certo 
e que as informações ali repassadas são seguras e confiáveis. 

F - Cultura Empreendedora 
O programa de capacitação em empreendedorismo de base tecnológica, 
Ocean Beginner, está com as inscrições abertas para a 2ª edição de 2021, 
que acontece entre os próximos dias 20 e 30, em ambiente online. A 
programação é direcionada para quem deseja dar os primeiros passos no 
empreendedorismo, incluindo estudantes e professores universitários, 
pesquisadores, empreendedores, profissionais de empresas de base 
tecnológica e público em geral. Os participantes  realizarão atividades 
de integração para estabelecer conexões, desenhar projetos de inicia-
tivas atuais e futuras e compartilhar experiências com professores. As 
equipes terão o suporte de professores da USP, do Estado do Amazonas 
(UEA) e da Unicamp. Inscrições no site (https://news.samsung.com/br/).

G - Reciclagem de Motores
A Nissan Motor Co., Ltd. e a Universidade de Waseda anunciaram 
o início dos testes de um processo de reciclagem desenvolvido em 

A - Feira de Orgânicos 
Estão abertas as inscrições da chamada pública que seleciona 
empreendimentos e cooperativas, prioritariamente da agricul-
tura familiar, agroindústrias e empresas do setor orgânico para 
integrar o Pavilhão Brasil na maior feira de negócios do segmento 
de orgânicos, a Biofach 2022. O evento, que está na 32ª edição, 
ocorrerá entre os dias 15 e 18 de fevereiro, em Nuremberg. Para 
participar, os interessados precisam preencher, até o próximo dia 
15, o formulário de inscrição e enviar uma cópia escaneada de pelo 
menos um dos certificados internacionais de orgânicos válidos para 
a Biofach 2022 para o e-mail: (cgpc_2@agricultura.gov.br). Mais 
informações: (https://sistemas.agricultura.gov.br/agroform/index.
php/255641?lang=pt-BR).

B - Decisão de Carreira
A Fundação Estudar abriu inscrições para o curso Decisão de Carreira 
Na Prática. A iniciativa gratuita por tempo indeterminado é online 
e traz uma série de vídeoaulas e ferramentas poderosas usadas em 
processos de mentoria para que os jovens tenham maior clareza sobre 
suas aspirações e possíveis trilhas de carreira. O objetivo é auxiliar os 
alunos a refletirem sobre como desenvolver a sua motivação e auto 
realização na sua profissão e propor inspirações para mostrar que 
qualquer mudança profissional é possível. É direcionado para aqueles 
que procuram encontrar um trabalho alinhado com seus interesses e 
habilidades para ter mais realização pessoal e profissional no cotidiano. 
Mais informações e inscrições: (https://conteudos.napratica.org.br/
decisao-de-carreira-na-pratica/).

C - Startups para Aceleração
A Embrapa Informática Agropecuária e a Venture Hub estão com inscri-
ções abertas, até o próximo dia 19, para a terceira rodada do programa 
de aceleração de startups e inovação aberta TechStart Agro Digital. 
Com foco na transformação da agricultura, cada vez mais tecnológica 
e conectada, o programa reúne startups, grandes empresas e institui-
ções do setor, buscando contribuir para ampliar o desenvolvimento 
de soluções digitais aplicadas ao agronegócio. Lançado em 2019, o 
TechStart Agro Digital oferece suporte tecnológico e de negócios às 
startups selecionadas e ainda oportunidades de conexão com institui-
ções de pesquisa, corporações e investidores. Saiba mais em: (https://
venturehub.se/techstartad/).

conjunto no Japão que recupera, de forma eficiente, compostos de 
terras raras altamente puros a partir dos ímãs de motores elétricos. 
Os testes objetivam permitir a aplicação prática do novo processo. 
A indústria automotiva está promovendo a eletrificação dos veículos 
para lidar com as mudanças climáticas e desenvolver uma sociedade 
de carbono neutro. Muitos motores de veículos elétricos utilizam ímãs 
de neodímio, que contêm os escassos metais de terras raras, como 
neodímio e disprósio. É importante reduzir o uso das escassas terras 
raras, porque os desequilíbrios entre oferta e demanda ocasionam 
flutuações de preços, tanto para fabricantes como consumidores. Saiba 
mais em: (brazil.nissannews.com).

H - Produção de Alimentos
A UPL, uma das cinco maiores companhias de soluções agrícolas do 
mundo, investirá US$ 1,25 milhão – cerca de R$ 6,46 milhões – em duas 
startups que podem impactar positivamente a cadeia de produção de 
alimentos por meio da redução das emissões de carbono e da melhora 
da saúde do solo. O desafio busca explorar tecnologias disruptivas e ino-
vadoras na cadeia de produção, abrangendo ferramentas digitais, supply 
chain, produtos biológicos, nutrição vegetal, fintech, novos modelos de 
negócios, gestão em pecuária e MRV (monitoramento, reporte e verifica-
ção), além da saúde do solo e dos mercados de carbono. O vencedor da 
competição ganhará um investimento de US$ 1 milhão (R$ 5,17 milhões), 
enquanto o segundo colocado receberá US$ 250 mil (R$ 1,29 milhão). 
Inscrições: (https://radicle.vc/carbon-soil-early-applicant-form/).

I - Linguagem Python
O curso de Linguagem Python é um dos destaques do Samsung Ocean. 
A atividade tem carga horária total de 9 horas e é voltada para quem 
quer aprender sobre o universo da programação utilizando a linguagem 
como ponto de partida. Como exibir informação no console, armazenar 
variáveis na memória, realizar operações matemáticas e resolver desafios 
dentro e fora da aula. Além da linguagem Python, a programação conta 
com temáticas diversas, como a criação de games, cursos para aprender 
a programação do zero, palestras e mais. Para participar, basta acessar o 
site (www.oceanbrasil.com) ou o aplicativo da Samsung Ocean, disponível 
para download da Play Store, e realizar o cadastro na atividade desejada.

J - English for Journalism
A Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, é uma das que oferece 
um cardápio variado de cursos, alguns voltados para profissionais de 
comunicação e mídia. O curso “English for Journalism”, com legendas 
em português, é destinado a profissionais do setor que já falem inglês 
mas não sejam nativos e queiram aperfeiçoar o domínio do idioma, e 
também a quem se interessa por temas como jornalismo internacional e 
mídia digital. Além de treinar os participantes no vocabulário da área, o 
curso cobre técnicas da prática jornalística úteis para os que trabalham 
na imprensa ou em áreas afins, e para os que desejem aprender mais a 
respeito da indústria de mídia sob uma perspectiva global.  Saiba mais 
em: (https://www.classcentral.com/course/journalism-6009).

Quem são 
nossos jovens

No século 20, os jovens 
percebem que suas 
vidas são dominadas 
pelo cenário político 
e vemos as primeiras 
reações aos governos

Muitos jovens, inte-
grantes de partidos 
e agremiações de 

esquerda, divergem da 
ideia da guerra patriótica 
e se lançam na política. 
Porém, o grande salto vem 
depois da Segunda Guerra 
Mundial, quando a geração 
dos baby boomers chega 
às Universidades. A partir 
dos anos 1950, os jovens 
começaram a se interessar 
e, principalmente, partici-
par do cenário político, dos 
Estados Unidos, Europa e 
América Latina. 

Os movimentos estudan-
tis chegaram a suplantar 
os movimentos operários 
durante o período das dita-
duras militares na América 
do Sul. Os jovens entraram 
definitivamente na luta por 
melhorias sociais, políticas e 
econômicas. Manifestações 
surgiram no mundo todo, e, 
lembrem: ainda não havia 
redes sociais. 

Na França, o Maio de 68, 
promovido pelos estudan-
tes, abalou as estruturas 
tradicionais do país e in-
fluenciou os estudantes 
brasileiros na luta contra 
a ditadura em terras tupi-
niquins. Com a morte do 
estudante Edson Luís e a 
Passeata dos Cem Mil, os 
jovens marcaram seu nome 
na história do Brasil. “Cami-
nhando e cantando”, “Sem 
lenço, sem documento”, 
eles avançavam em suas 
ideias de sociedade e orga-
nização política. 

Nos anos 70 e 80, com o 
arrefecimento da Guerra 
Fria, com algumas conquis-
tas ligadas aos direitos civis 
e devido ao final gradativo 
das ditaduras latino-ame-
ricanas, os jovens daquele 
período, segundo Mário 
Sérgio Cortella, “perderam” 
o interesse pelas lutas cole-
tivas e passaram a se dedicar 
ao seu desenvolvimento e 
enriquecimento próprio. 

É o que chamamos na his-
tória de geração Yuppie, 
influenciada pelas diretrizes 
do neoliberalismo e da Era 
Reagan/Thatcher. 

Nos anos 90, com o fim da 
União Soviética (1991) e da 
Guerra Fria, a geração Z, 
conhecidos como nativos di-
gitais, perderam ainda mais 
o interesse pela política, 
pois as mudanças são muito 
lentas e o descrédito na clas-
se política é muito grande. 
Nos anos 2000, assistimos a 
algumas manifestações de 
jovens, como na Primavera 
Árabe (2008), quando, por 
meio das redes sociais, os 
movimentos pela democra-
cia em países governados 
por ditaduras há décadas 
conseguiram derrubá-las. 

No Brasil, em 2013 e 2014 
também tivemos várias 
manifestações dos jovens 
estudantes nas ruas exigin-
do, principalmente, maior 
honestidade da classe polí-
tica. Os mais velhos, como 
eu, dizem que essa geração 
atual, chamada pejorativa-
mente de “floco de neve”, 
é muito “fresca” e cheia de 
“mimimi”. Mas, basta uma 
análise superficial para 
vermos o quanto isso está 
errado. 

Os jovens dos anos 2020 
sabem reivindicar seus 
direitos, apresentam ideias 
excelentes para a resolu-
ção dos problemas atuais 
– basta frequentar as feiras 
de ciências das escolas e 
universidades do país – além 
de não aceitarem qualquer 
forma de intolerância, dis-
criminação ou racismo. 
Como educador, fico muito 
orgulhoso quando um jovem 
em sala de aula, balança a 
cabeça em sinal de negação 
ao ouvir uma expressão dis-
criminatória ou piadinhas 
estilo anos 80. 

Não precisamos recriar a 
geração dos anos 60, como 
muitos dizem... precisamos 
dar oportunidades a essa 
geração de participar do 
cenário político. 

(*) - Especialista em História do Brasil 
e Gestão Escolar, é professor 

do Colégio Positivo 
e Assessor Pedagógico no Centro de 

Inovação Pedagógica, 
Pesquisa e Desenvolvimento - CIPP,  

do Grupo Positivo.

André “Bodão” Marcos (*)

Para a entidade, a pan-
demia da Covid-19, 
que aumentou o con-

trole financeiro das famílias, 
e a preocupação cada vez 
maior com a preservação do 
meio ambiente podem ter 
sido fatores que impulsio-
naram o mercado de usados 
no país.

Segundo o Sebrae, fo-
ram abertas, no primeiro 
semestre, 2.104 novas em-
presas no segmento, sendo 
1.875 microempreende-
dores individuais (MEI) e 
229 empresas de pequeno 
porte. No mesmo período 
do ano passado, haviam 
sido criados 1.298 MEI e 
118 pequenas empresas. 
“Esse incremento na aber-
tura de novos negócios no 
comércio de itens usados, 
verificado entre os seis 
primeiros meses de 2020 
e 2021, é o maior em seis 
anos”, destacou a entidade.

Pesquisas feitas comprovam que o mercado de usados ainda tem 
espaço para crescimento.

O Indicador Antecedente de Emprego 
(IAEmp), medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), subiu 0,9 ponto em agosto 
e chegou a 90,1 pontos. Esse é o maior 
nível desde fevereiro de 2020 (92 pontos), 
ou seja, período pré-pandemia no Brasil.

“O IAEmp avança pelo quinto mês conse-
cutivo e se aproxima do nível pré pandemia. 
Após o impacto da segunda onda da Covid, 

o movimento iniciado de flexibilização desde 
então parecem ter contribuído para a reto-
mada do mercado de trabalho. 

O resultado mais tímido do indicador nes-
te mês sugere que essa recuperação ainda 
deve ser gradual. O controle da pandemia 
e a melhora do setor de serviços, setor que 
mais emprega, são fundamentais para a 
continuidade desse cenário positivo”, disse 

o economista da FGV Rodolpho Tobler.
O IAEmp, medido com base em entre-

vistas com consumidores e empresários da 
indústria e dos serviços, busca antecipar 
tendências do mercado de trabalho no 
país. Dos sete componentes do IAEmp, 
a situação corrente dos serviços foi a que 
mais contribuiu para a alta do índice, com 
um avanço de 7,4 pontos (ABr).

A Petrobras informou ontem (8) que iniciou o processo 
de venda da totalidade de sua participação nos campos de 
Uruguá e Tambaú, pertencentes à concessão BS-500, loca-
lizada na Bacia de Santos, no estado do Rio de Janeiro. A 
produção dos campos foi de aproximadamente 5 mil barris 
de óleo por dia (bpd) e 918 mil m3/dia de gás, em 2020.

“Essa operação está alinhada à estratégia de otimização 
de portfólio, redução do endividamento e à melhoria de 
alocação do capital da companhia, passando a concentrar 
cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial 
em águas profundas e ultra-profundas”, afirmou.

A concessão BS-500 foi adquirida pela Petrobras na Ro-
dada Zero da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). Os campos estão situados na 
porção norte da Bacia de Santos, entre 140 e 160 km da 
costa do estado do Rio de Janeiro, em lâmina d’água que 
varia de 1 mil a 1,5 mil metros. A Petrobras detém 100% 
de participação em ambos (ABr).

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de 
portfólio da Petrobras.

Comércio de itens usados 
cresceu 48,5% na pandemia

A abertura de estabelecimentos que comercializam produtos de segunda mão teve um crescimento de 
48,58%, entre os primeiros semestres de 2020 e 2021, de acordo com levantamento do Sebrae
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VA segmento dobraram desde 
2019 e a projeção é que 
tripliquem até 2025. A pes-
quisa também detectou que 
os principais varejistas de 
vestuário já estão planejan-
do como potencializar esse 
mercado e um dos caminhos 
escolhidos é a formação de 
parcerias. 

Para 60% deles, por ques-
tões logísticas, a forma mais 
viável de alcançar novos 
mercados é se unir às em-
presas já especializadas 
no segmento. Ainda assim, 
28% dizem que pretendem 
estruturar uma operação 
própria. Para os empreen-
dedores brasileiros, o Sebrae 
recomenda conhecer seus 
nichos de mercado, além 
de estabelecer presença 
no mundo digital, que pode 
favorecer uma captação 
maior de clientes e maior 
recorrência de compras das 
mercadorias (ABr).

O levantamento abrange 
o comércio varejista de 
moedas e selos de coleção, 
livros e revistas e outros 
artigos usados, como mó-
veis, utensílios domésticos, 
eletrodomésticos, roupas 
e calçados e material de 
demolição. Essa é uma ten-
dência mundial e pesquisas 

feitas em outros países 
comprovam que o mercado 
de usados ainda tem espaço 
para crescimento. 

A entidade cita a pesquisa 
feita pela ThreadUP, uma das 
principais plataformas de re-
venda de roupas nos Estados 
Unidos, que apontou que os 
valores movimentados nesse 

Petrobras inicia processo de venda 
dos campos de Uruguá e Tambaú
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Subiu o indicador do mercado de trabalho da FGV



Conhecer o seu cliente é 
uma das principais tarefas 
do setor comercial de uma 
empresa, para manter um 
relacionamento saudável e 
duradouro. Muito se vem fa-
lando sobre o KYC ou Know 
Your Customer, que nada mais 
é do que “Conheça seu clien-
te”. A política de KYC é um 
conjunto de procedimentos 
muito utilizado na área de 
compliance para gerar trans-
parência nas relações.

O KYC orienta que áreas 
de compliance de empresas, 
especialmente entidades 
financeiras, submetam da-
dos de clientes e prospects 
a pesquisas junto a Receita 
Federal, justiça e até mesmo 
órgãos internacionais, além de 
pesquisas e análises mais bá-
sicas dos dados encontrados 
em buscadores da internet, 
como Google e Bing.

Investimento em 
startups não 

é merecimento, 
é conquista

Nove em cada 10 
startups fecham 
em menos de dois 
anos por falta de 
experiência

Em meio à pandemia 
e com o mercado 
aparentemente de-

saquecido, uma das opções 
de muitos empresários que 
buscavam se reencontrar ou 
até mesmo de iniciantes no 
ramo - que visavam o pró-
prio negócio - viram como 
alternativa iniciar uma star-
tup. O ano de 2020 registrou 
o melhor desempenho em 
captação de investimentos, 
de acordo com o relatório 
Inside Venture Capital Bra-
sil divulgado pelo Distrito 
Dataminer. 

Porém, isso não quer 
dizer que todos tiveram 
sucesso, afinal no mercado 
o importante é a conquista. 
A pandemia fez o cenário 
econômico mudar e as me-
didas de segurança neces-
sárias para garantir a saúde 
de todos impuseram novos 
comportamentos. O home 
office se tornou uma realida-
de muito mais presente, os 
serviços delivery ganharam 
um destaque ainda maior e 
os pagamentos por aproxi-
mação também. Tudo isso 
fez o digital se consolidar 
definitivamente no Brasil e 
as empresas de tecnologia 
aproveitaram. 

Para iniciar, não basta 
colocar a mão na massa, 
simplesmente. Nove em 
cada 10 startups fecham 
em menos de dois anos por 
falta de experiência, acom-
panhamento das mudanças 
e tendências mundiais. É 
necessário criar estratégia, 
fazer planejamento e usar 
a criatividade para que a 
jornada seja menos árdua 
e de sucesso. Quando o 
assunto é receber incentivo 
financeiro, ter aportes, não 
basta apenas querer, dizer 
que seu projeto é diferente 
e trabalhar muito. É pre-
ciso mostrar, acreditar e 
conquistar. 

Se tivesse um cronograma 
fixo para ser seguido passo 
a passo seria fácil, mas não 
é como uma receita de 
bolo. Atuo com mais de 100 
startups e converso com os 
meus clientes sempre com 
foco em mostrar o melhor 
caminho para que tenham 
mais oportunidade de con-
quista, sendo eles diferentes 
entre si. O primeiro passo 
é realizar o MVP (produto 
viável mínimo) da empresa, 
para mostrar que a sua ideia 

tem potencial no setor e 
realmente resolve uma dor 
genuína do mercado. 

O segundo passo é ter 
um time bom o suficiente 
para passar segurança para 
o investidor, com todas as 
respostas para possíveis 
perguntas e prospecção 
futura. Depois, é interes-
sante ter uma apresentação 
impactante da startup, que 
converse com toda a comu-
nicação do negócio, ou seja, 
o site, as redes sociais e as 
apresentações devem ter o 
mesmo padrão visual.

Estando minimamente 
estruturado, é importante 
mostrar que tem 100% de 
entendimento do próprio 
negócio, analisando e sa-
bendo o mercado em que 
está inserido e, principal-
mente, mostrar que você é 
apaixonado por aquilo que 
está fazendo e está resol-
vendo. O investidor gosta de 
sentir segurança, e também 
observa se toda equipe é 
capacitada e está pronta 
para resolver o problema 
específico.  

As startups brasileiras 
bateram o recorde em cap-
tação de investimentos no 
ano passado e, impulsiona-
do pela alta demanda por 
ferramentas digitais, o setor 
somou US$3,5 bilhões em 
aportes, montante 17% su-
perior aos US$2,97 bilhões 
levantados em 2019. O mer-
cado de startups também 
bateu recorde ano passado 
em número de rodadas, 
com a maioria dos aportes 
concentrada em startups 
nos estágios iniciais (Anjo, 
Pré-Seed e Seed), e M&As 
(fusões e aquisições), que 
dispararam 154% em rela-
ção a 2019. 

Já os dados em 2021 são 
ainda melhores: no pri-
meiro semestre de 2021, 
as empresas brasileiras já 
receberam US$ 5,2 bilhões, 
segundo o Inside Venture 
Capital, relatório da empre-
sa de inovação Distrito. Na 
comparação apenas com o 
primeiro semestre de 2020, 
a alta é de 299% e repre-
senta um recorde histórico, 
superando em 45% o visto 
ao longo de todo o ano de 
2020. Diante dos dados, sa-
bemos que oportunidades 
existem, mas não acredite 
que é apenas porque você 
merece. 

Faça a diferença! E aí, vai 
encarar? 

(*) - É co-fundador da 2Simple, que 
atua na criação de estratégias para 

startups, transformação de ideias em 
negócios sustentáveis e conexão de 
empreendedores com investidores.

Renato Gil (*)
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Nesse sentido, a partir 
do momento em que 
investem qualquer 

valor na Bolsa, independente 
de lucro, do prejuízo ou do 
valor investido, assumem 
também três responsabili-
dades: a 1ª obrigação com o 
Leão é calcular os resultados 
das operações todo mês, a 
2ª envolve o pagamento do 
DARF se tiver lucro tributá-
vel  e a 3ª é declarar o imposto 
de renda anualmente.

Entretanto, muitos inves-
tidores novatos ainda têm 
duvidas com relação à pe-
riodicidade destes deveres 
e, por descuido, acabam 
perdendo prazos, caindo na 
malha fina e pagando multas 
desnecessárias. 

Ou seja, complicando a 
vida com o Leão e rasgan-
do dinheiro - o que vai na 
contramão dos objetivos do 
investidor ao entrar na bolsa 
de valores! Alice Porto, do 
canal Contadora da Bolsa, 
explica que o cálculo das 
operações deve ser mensal 
porque quando o investidor 
compra, tem que atualizar a 
carteira com o novo custo de 
aquisição, para ter os valores 

A organização dos cálculos mensais é fundamental para o 
sucesso no mercado de renda variável.

Ferramentas de automatização de notas fiscais eletrônicas 
ajudam o segmento de contabilidade brasileiro a ingressar na 
chamada Contabilidade 2.0, modelo que aumenta a produ-
tividade do dia a dia dos escritórios por meio da inclusão de 
tecnologias na rotina de trabalho e integração com clientes 
e fornecedores. Para a startup eNotas, única solução tecno-
lógica do mercado que automatiza 100% do fluxo de emissão 
de notas fiscais eletrônicas em qualquer cidade do Brasil, 
trata-se de uma oportunidade para reduzir erros e despesas. 

“A automatização da emissão de notas fiscais é uma das 
modernidades trazidas pelo conceito de Contabilidade 2.0, 
que também engloba a digitalização da abertura e fechamento 
de empresas, escrituração e gestão financeira, entre outros 
serviços. Isso não só agiliza o trabalho dos empreendedo-
res, como também potencializa os serviços prestados pelos 
contadores”, afirma Christophe Trevisani, CEO da eNotas. 

De acordo com Anderson Hernandes, CEO da Tactus 
Contabilidade, a solução da startup foi fundamental para a 
melhoria dos serviços de contabilidade prestados aos clientes. 
“Todo o processo de emissão de notas fiscais era manual, 
então nós precisávamos pegar as informações dentro da pla-
taforma e entrar em cada prefeitura para poder fazer emissão 
uma a uma das notas fiscais. Com as automações, isso ficou 
muito prático e facilitou todo o nosso trabalho. Foi algo tão 
transformador que nós indicamos para os nossos clientes da 
contabilidade que também tem esse processo de facilitação 
das emissões de notas fiscais em 1.500 prefeituras”. 

Um outro passo de grande importância para os contadores 
é monitorar as notas fiscais tomadas e prestadas sem gerar 
manifestação do destinatário automática via webservice da 
Sefaz, sistema usualmente usado no mercado brasileiro que 
pode dar ciência à emissão de notas fiscais frias em nome da 
empresa e outros tipos de fraude, o que causa pagamentos 
indevidos de impostos e até mesmo multas. 

Além disso, a emissão e consulta manual de NF-e requer 
muito tempo dos contadores, tanto pelo passo a passo da 

A automatização da emissão de notas fiscais é uma das 
modernidades trazidas pelo conceito de Contabilidade 2.0. 

Bolsa: cálculos são fundamentais 
para a renda variável

Desde 2019, a quantidade de pessoas que ingressaram na Bolsa de Valores aumentou mais de 
90%. Hoje, são mais de 3,2 milhões de investidores que precisam prestar contas ao Leão da Receita 
periodicamente

juros e multa, no caso de lu-
cro. Ou ele pode  acabar não 
compensando os prejuízos 
retroativos e pagando IR a 
maior, o que significa jogar 
grana fora, e ainda, corre o 
risco de informar valores 
errados na declaração anual 
de Imposto de Renda”, com-
plementa Porto.

Outro problema que pode 
ocorrer para o investidor, 
caso o monitoramento men-
sal das operações na Bolsa 
não seja feito corretamente, 
é ter maior dificuldade para 
conseguir a documentação 
retroativa e colocar tudo em 
dia, ocasionando o atraso 
na entrega da declaração 
anual do Imposto de Renda 
e pagamento de multa.

De acordo com dados da 
Receita Federal, cerca de 
1,7 milhão de contribuintes 
caíram na malha fina do Leão 
no ano de 2021. Em 2020, 
foram aproximadamente 
um milhão de pessoas. Para 
não ser um deles, organizar 
as finanças e manter os cál-
culos atualizados é condição 
indispensável. Fonte e mais 
informações: (www.conta-
doradabolsa.com.br).
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corretos e atualizados.
E, quando vende, tem que 

calcular o resultado total das 
vendas: se é lucro tributável, 
lucro isento ou prejuízo. Se 
for lucro tributável, tem que 
pagar a DARF no último 
dia útil do mês seguinte às 
operações. Então, é preciso 
calcular mensalmente para 
verificar se há imposto a pa-
gar. Por exemplo, no último 
dia útil do mês de setembro, 
vencerá a data para o paga-
mento do DARF referente às 
operações de agosto! 

Além disso, o cálculo men-

sal é importante porque o 
investidor precisa ter todos 
os resultados mencionados 
acima para informar corre-
tamente na declaração anual 
do imposto de renda, senão 
ele pode ser pego pelo temi-
do Leão da Receita. Assim, 
a organização dos cálculos 
mensais é fundamental para 
o sucesso no mercado de 
renda variável. 

“A desorganização e o atra-
so dos cálculos mensais pelo 
investidor podem aumentar 
a margem de erro, causando 
o pagamento do DARF com 

Automatização de NF-e potencializa 
os serviços de contabilidade

emissão de dezenas, centenas ou até milhares de notas por 
mês, quanto pela organização prévia das informações de 
acordo com a regra de cada prefeitura nas cidades onde os 
clientes atuam. 

No caso da eNotas, a solução tecnológica de emissão de 
NF-e automatiza essa adequação a cada regra, inclusive 
quando o site da prefeitura está fora do ar. O sistema da 
startup também permite consultar as notas dos últimos 
meses quase em tempo real e conta com detector de nota 
cancelada e de nota emitida que se transforma em um tipo 
de espelho de centenas de prefeituras de grandes cidades 
que estão integradas na plataforma - em grande parte das 
cidades, não há necessidade de certificado digital. 

Para as empresas que já emitem nota fiscal eletrônica, a 
integração com o Gateway Consulta é fácil e rápida, pois a 
estrutura do JSON é a mesma, é usado um único código. Só 
no primeiro semestre de 2021, já foram realizadas 2.400.559 
consultas na plataforma, todas mostrando o tomador, valor 
dos impostos, número da NF-e, protocolo, descrição do XML 
e PDF da prefeitura. Fonte e outras informações: (https://
enotas.com.br/).
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Como a tecnologia e as práticas de KYC ajudam a conhecer o seu cliente?

A política KYC deve garantir a integridade 
e confidencialidade das informações.

Para além do setor ban-
cário, outras empresas vêm 
utilizando essa estratégia 
que coleta informações sobre 
clientes, com o intuito de ana-
lisar o risco de suas ações e 
resguardar os interesses dos 
negócios. João Drummond, 
CEO e fundador da Crawly, 
empresa que desenvolve so-
luções para automatização de 
processos de busca, coleta e 
análise de dados, assegura que 
o principal objetivo de adotar 
uma política KYC é garantir 
um eficaz conhecimento sobre 
clientes e suas atividades.

Cada vez mais as empresas 
buscam a tecnologia como 
aliada para gerar economia 
e melhorar a qualidade e fre-
quência dos dados coletados. 
No entanto, João ressalta que 
esse trabalho de coleta de da-
dos requer cuidados, devido 
à burocratização relacionada 

da tecnologia aliado ao KYC 
são extremamente eficientes 
no processo de informações 
e segurança, como: preven-
ção à lavagem de dinheiro e 
atividades ilegais; checagem 
de bancos de dados interna-
cionais e  busca de pessoas 
que estão sendo investigadas; 
e validação da identidade de 
clientes e os riscos que os mes-
mos podem oferecer, como é 
o caso do procedimento de 
background check.

“É importante que as empre-
sas invistam em soluções em 
tecnologia mais avançada para 
obter o máximo em qualidade, 
agilidade e precisão de infor-
mações prontas para serem 
analisadas. Todas as empresas 
estão vulneráveis a vários tipos 
de fraudes, e o termo KYC 
chega como uma boa prática 
que busca evitar problemas 
futuros”, garante João.

Um dos exemplos desse 
tipo de tecnologia são robôs 
inteligentes que podem ser 
aplicados na rotina de dados 
de KYC. Trata-se de bots 
personalizados para buscar 
e extrair grande volume de 
dados em fontes diversas 
como sites, arquivos em pdf, 
planilhas em Excel ou mesmo 
banco de dados internos de 
empresas.

Drummond explica que com 
a implementação de robôs 
junto à área de inteligência, 
é possível otimizar o trabalho 
de back office, fornecendo in-
sumos para análises em tempo 
real, aumentando a qualidade 
dos dados para tomadas de de-
cisão que envolvem qualquer 
tipo de transação comercial 
com clientes, fornecedores, 
fusões e aquisições e entre ou-
tras. - Fonte e outras informa-
ções: (www.crawly.com.br).
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às legislações, principalmente 
quando se trata da proteção 
de dados, a recém-conhecida 
LGPD, já que o processo e  a 
política KYC devem garantir 
a integridade e confiden-
cialidade das informações e 
dos documentos eletrônicos 
utilizados.

“Entender as diretrizes de 
seu cliente exige que os pro-
fissionais se esforcem para 
verificar a identidade, a ido-

neidade e os riscos envolvidos 
na manutenção de uma relação 
comercial. É fundamental criar 
e implementar uma cultura de 
segurança de dados dentro da 
empresa. Todas as áreas preci-
sam estar engajadas e atentas 
para colocar em prática a 
análise de perfis como parte 
inicial de processos”, afirma 
Drummond. 

Segundo o especialista em 
coleta e análise de dados, o uso 



As principais lições 
sobre o novo normal 

no pós-pandemia

Desde o início da 
pandemia todos 
nós já sentimos 
ou passamos por 
inseguranças

O medo de contrair o 
vírus, instabilidade no 
emprego, adaptações 

frente às adversidades além 
de tudo que esse novo cená
rio nos traz, principalmente 
no quesito das mudanças na 
forma de se trabalhar. 

Tivemos uma grande rup
tura ao avaliarmos o ritmo 
tradicional de trabalho em 
companhias de todos os 
portes, do microempreende
dor ao grande empresário. 
O problema é que, como 
consequência, nem todas 
souberam como se adaptar e  
se ajustar a essas demandas 
tão rapidamente. 

Já o trabalho remoto, as 
reuniões virtuais e o suporte 
de TI a distância nunca foram 
realizados com tanta frequên
cia como neste momento. 
Neste cenário, as áreas de 
Compras, Supply Chain e 
Manufatura receberam ainda 
mais destaque, devido aos 
principais desafios na identi
ficação de novas maneiras de 
se trabalhar. 

Um aprendizado chamado 
resiliência. E, com isso, passa
mos a falar de novos modelos 
de trabalho. Primeiro, em 
formato remoto, com muitas 
adaptações e o aumento de 
reuniões online e virtuais. Em 
seguida, temos as empresas 
que estão aptas e já executam 
o formato híbrido, com o reve
zamento virtual e presencial 
de seus funcionários. 

E essa, para mim, é uma 
das maiores tendências que 
chegou para ficar, que será 
ainda mais aprimorada e 
executada daqui para frente. 
Mas então, é importante pen
sarmos o tamanho do desafio 
que os grandes líderes estão 
enfrentando diante de tantas 
mudanças. Nesse sentido, 
aposto que muitas pessoas 
ainda se questionam: o que 
é o póspandemia? Será um 
novo normal? 

Acredito que cabe a cada um 
de nós a adaptação ao novo, 
sem deixar de atender às 
prioridades em nossas vidas: 
trabalho, o futuro de nossas 
carreiras, cuidar dos filhos, 
da casa, de nós mesmos. No 
lado empresarial, as grandes 
companhias e seus líderes 
estão trabalhando para se 
tornarem mais ágeis e eficazes 
ao entregarem seus produtos 
e soluções, buscando corres
ponder com as expectativas 
e necessidades de seus con
sumidores. 

Como CMO de uma grande 
empresa no ramo de tecno
logia e inteligência artificial, 
posso dizer que a tecnologia 
digital oferece uma grande 
oportunidade para que, nesse 
fluxo B2C, as corporações 
promovam eficiência, resili
ência e agilidade. 

A pandemia agilizou o tão 
esperado processo de trans
formação digital das empre
sas, pois todos tivemos que 
nos submeter às principais 
mudanças para que o fluxo de 
trabalho pudesse permanecer 
funcionando normalmente. 

Chegou o momento de 
olharmos para o futuro e 
compreendermos todas as 
adaptações que esse processo 
de evolução nos apresenta. 
Segundo uma pesquisa reali
zada pela consultoria global 
McKinsey, estimase que até 
2030, aproximadamente 375 
milhões de trabalhadores em 
todo o mundo precisarão de 
alguma forma de qualificação 
para se manterem em suas 
posições de trabalho ou para 
ocuparem novos cargos. 

Estruturar as posições de 
trabalho e, principalmente, 
a cultura organizacional em 
um cenário póspandemia é 
fundamental para nossa so
brevivência. Talvez isso nos 
faça sair de nossas famosas 
“zonas de conforto”. Para 
mim, o segredo do sucesso 
é eleger novas metas e foco 
na vida. 

(*) - Experiente como profissional 
nas áreas de Digital Marketing, 

Transformação Digital, Inovação, 
Chief Marketing Officer, é 

considerado um dos nomes mais 
relevantes da área. 

Marcelo Trevisani (*)
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.
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REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF. nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-
9 - Convocação - Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 13.09.2021 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da Refinaria Nacional de Sal S.A. a se reunirem em 
assembleia geral extraordinária, no dia 13 de setembro de 2021, às 10:00hs, na sede social na 
Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Eleição de novo membro para compor o cargo vago de Diretor sem designação 
específica; e, 2. Outros assuntos de interesse social. São Paulo (SP), 03 de setembro de 2021. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 29.300.067.351

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordiná-
ria da Ultracargo Logística S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 15 de setembro de 2021, às
14h30 (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Anto-
nio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aprovar a eleição de membro da Diretoria. Participação na Assembleia: Para participar
da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de
ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia.
Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Com-
panhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos
formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositado na
sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 13 de setembro de 2021. Em decorrência da
pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os
acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessidade de reco-
nhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail
jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a
sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as reco-
mendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deve-
rão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da
Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 3 de setembro de 2021.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente

BANCO CIFRA S.A.
CNPJ/ME 62.421.979/0001-29 - NIRE 35300036646

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 7 de Julho de 2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos sete dias do mês de julho de 2021, às 11 horas, na sede social do Banco 
Cifra S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 2, 10° andar, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. 
Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 
4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista da Companhia, Banco 
BMG S.A. (“Banco BMG”). 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Marco Antonio Antunes e secretariados por Flavio 
Pentagna Guimarães Neto. 4. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) do remanejamento do Sr. Marco Antonio 
Antunes do cargo de Diretor Presidente para o cargo de Diretor Sem Designação Específi ca; (ii) do remanejamento da Sra. 
Ana Karina Bortoni Dias do cargo de Diretora Sem Designação Específi ca para o cargo de Diretora Presidente; e (iii) da 
ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: O acionista presente apreciou as matérias 
constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 5.1. Aprovar o remanejamento 
do Sr. Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG nº 7.669.530-X 
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, atualmente 
Diretor Presidente da Companhia, para o cargo de Diretor Sem Designação Específi ca da Companhia, 
pelo prazo de mandato unifi cado de 3 (três) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária 
que deliberar sobre as contas e demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2022, permanecendo em seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 5.2. Aprovar o remanejamento da Sra. Ana 
Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 
SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, atualmente 
Diretora Sem Designação Específi ca da Companhia para o cargo de Diretora Presidente da Companhia, 
com prazo de mandato unifi cado de 3 (três) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária 
que deliberar sobre as contas e demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2022, permanecendo em seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 5.3. Ratifi car a composição da Diretoria, a saber: 
(i) Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 
605.649.701.15, na qualidade de Diretora Presidente; (ii) Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade RG n° 7.669.530 
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 002.975.098-96, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca; (iii) 
Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade RG n° 20775312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 
275.484.158-00, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca; e (iv) Flavio Pentagna Guimarães Neto, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
portador da carteira de identidade RG n° MG -117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 076.934.666-90, na 
qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, com 
prazo de mandato unifi cado de 3 (três) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que 
deliberar sobre as contas e demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, 
permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Flavio Pentagna Guimarães Neto - Secretário. 
Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Flavio Pentagna Guimarães Neto). Confere com a 
original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Flavio Pentagna Guimarães Neto - 
Secretário. JUCESP nº 431.797/21-3 em 01.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Em pesquisa realizada 
pela Arquivei  refe
rência em captura, 

estruturação e gestão de 
documentos fiscais para 
empresas , em parceria com 
a Dootax  startup que sim
plifica as rotinas fiscais , os 
executivos CLevel da área 
Fiscal/Tax revelaram a ma
turidade da adoção de tecno
logias para a automação de 
processos que envolvem a 
gestão de documentos fiscais 
dentro de suas organizações. 

O levantamento reúne a 
opinião de executivos CLe
vel, sendo a maioria do setor 
de serviços (61,19%), segui
do pela indústria (19,4%), e 
varejo (14,93%) no Brasil. 

Sobre os processos fiscais 
automatizados, a pesquisa 
revela que:
	 •	Recebimento	automá-

tico	de	NFe: 73% dos 
líderes CLevel disseram 
que sua empresa conta 
com recebimento auto
mático de notas fiscais 
eletrônicas; enquanto 
16,42% dos entrevista
dos apenas afirmaram 
não ser automatizado; 
e 10,45% disseram não 
ser, mas gostariam que 
fosse.

	 •	Apuração	 de	 impos-
tos: 43,28% dos entre
vistados confirmaram 
trabalhar com processos 
automatizados, enquan

O uso de tecnologias de automação para gestão de documentos 
fiscais torna o negócio mais ágil e competitivo.

Maturidade quanto à automação 
na gestão de documentos fiscais
O uso inteligente de dados estruturados, provenientes de documentos fiscais como o XML, torna-se 
um diferencial competitivo à empresa por apoiar seus líderes na tomada rápida e eficiente de decisões

afirmaram não ser auto
matizado.

“Considerando que grande 
parte dos executivos CLevel 
entrevistados (74,6%) disse
ram em nosso levantamento, 
que farão investimentos em 
tecnologias de automação 
ainda em 2021, certamente, 
muitos deles poderão com
provar a relevância do uso 
de tecnologias de automação 
para gestão de documentos 
fiscais, dentro de suas em
presas, especialmente para 
estruturar informações, 
otimizar custos e esforços 
operacionais visando elevar 
a produtividade, além de 
tornar o negócio mais ágil 
e competitivo”, destaca Isis 
Abbud, cofundadora e COO 
da Arquivei. 

Quanto aos benefícios des
sa automação, Abbud com
pleta que “o uso inteligente 
de dados estruturados, pro
venientes de documentos 
fiscais como o XML, tornase 
um diferencial competitivo 
à empresa por apoiar seus 
líderes na tomada rápida e 
eficiente de decisões, bem 
como promover a integração 
das operações de diferentes 
departamentos que neces
sitam dessas informações 
fiscais para acelerar os seus 
processos”, completa.  
Fonte e mais informações: 
(www.arquivei.com.br).

to 38,81% disseram não 
ser, porém gostariam que 
fossem automáticos; e 
17,91% apenas afirma
ram não ser.

	 •	Cálculo	 de	 tributos: 
47,76% dos entrevista
dos disseram usufruir de 
automação para o cálculo 
de tributos em suas em
presas; enquanto 32,84% 
afirmaram não possuir, 
porém gostariam que 
este processo fosse auto
mático; e 19,4% apenas 
disseram não ser auto
matizado.

	 •	Geração	 automática	
das	 obrigações	 aces-
sórias: Pouco mais de 
3 em cada 10 entrevis
tados (34,33%) disseram 
contar com automação 
para a geração auto

mática das obrigações 
acessórias; enquanto a 
maioria (46,27%) afir
mou não ser automático, 
mas que gostariam que 
fosse; e 19,4% apenas 
afirmaram não contar 
com automação para 
este processo.

	 •	Pagamentos	 de	 tri-
butos: O número de 
empresas que contam 
com automação para o 
pagamento de tributos 
ainda é baixo (28,36%), 
de acordo com os líderes 
CLevel que responde
ram à pesquisa. Cinco em 
cada dez (50,75%), afir
maram não ter processos 
automáticos para este 
tema, mas que gostariam 
que fosse automatizado; 
enquanto 20,9% apenas 
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João Roberto Benites (*)

A pandemia adicionou novos desafios 
a um mundo que já estava complexo. 

Muitas empresas não sobreviverão a 
esta crise e, as que conseguirem, vão 
precisar se reinventar para voltar a cres
cer. Fazer isso sozinho será praticamente 
impossível. Se tem algo de extrema 
importância que essa crise sanitária nos  
trouxe, foi a consciência do coletivo. 

Em todas as esferas da sociedade, 
oferecer e pedir ajuda tornouse mais 
aceitável e recomendado; uma questão 
de bom senso até,eu diria. Esse com
partilhar veio para ficar, não vejo como 
retroceder nesse fator. Se o isolamento 
já era comprometedor, agora passou a 
ser danoso ao extremo.

Virando esse espelho para o cor
porativo, a realidade não é diferente. 
As constantes demandas do mundo 
e dos mercados não permitem mais a 
arrogância da genialidade solitária. Os 
últimos dois anos desmontaram as bases 
da autossuficiência. Não vamos vencer 
essa pandemia e suas mazelas lutando 
sozinhos. 

Assim como a neutralização do vírus 

virá da vacinação em massa, a retomada 
da economia exigirá uma ação orques
trada em muitas frentes. Também as 
empresas precisaram mergulhar nessa 
onda. O crescimento e perenidade de 
um negócio dependerão dos talentos e 
estratégias que se conseguir coordenar. 

Esse senso de cooperação talvez esteja 
por trás de um movimento que percebo 
e que muitos especialistas comentam 
nas reuniões que participo: o crescente 
interesse de médias e pequenas empre
sas por Conselhos Consultivos. 

A ideia é formar um colegiado de 
executivos experientes, que viveram 
inúmeros desafios em suas vidas pro
fissionais e podem contribuir a tornar 
a empresa mais ágil e assertiva em suas 
decisões, acelerar suas bases de inova
ção e, no campo digital, melhorar seus 
meios de monitoramento de resultados 
e pavimentar um caminho para a adoção 
dos pilares da boa governança.

O apoio de um Conselho Consultivo 
consistente, formado de experts em 
diferentes frentes oxigena a empresa. 
Nas companhias mais robustas, onde 
já temos um Conselho de Administra
ção cuidando do legado e “valores já 

criados”, o Conselho Consultivo tem o 
importante papel de ajudar a construir 
os “novos valores”, tornar o negócio 
ainda mais forte e relevante. Prova disso 
é a diversidade que hoje encontramos 
nessa formação.

O mundo atual requer que esses Con
selhos sejam mais plurais, heterogêneos 
e, assim, contribuam no cascatear dessa 
diversidade para a empresa. Essa mescla 
de talentos imprime uma troca mais rica 
e a companhia ganha mais velocidade 
e segurança nas decisões, amplia o 
horizonte de possibilidades de atuação 
e crescimento nos seus respectivos 
segmentos. 

Um estudo recente do Fórum Econô
mico Mundial recomenda que a compa
nhia olhe cuidadosamente para seu core 
business e observe se tudo que ela faz e 
o jeito como ela faz são sustentáveis ao 
longo do tempo. É esse o vetor de um 
bom Conselho Consultivo  olhar atenta
mente para essas questões e promover 
as ações necessárias a partir daí.

(*) - Especialista em expansão estratégica de 
empresas, Conselheiro certificado pelo IBGC e ex-

presidente de Multinacionais Americanas, é CEO da 
JR Benites Board as Advisory. 

Como voltar a crescer
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 09 de setembro de 20216
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Renato Martinelli

O que ganhamos quando 
atendemos bem o cliente?

Renato Martinelli (*)

Proporcionar uma experiência de atendimen-
to impactante, que gere clientes mais do 

que satisfeitos, clientes encantados. Além de 
comprarem mais, estes costumam retornar e 
comprar mais vezes, também indicando novos 
clientes e aumentando a possibilidade de vendas 
no curto e médio prazo, com o crescimento da 
empresa, fortalecimento da imagem da marca, 
de seus produtos e serviços, e da companhia. 

Nessa ótica empresarial, está claro que o ser-
viço de qualidade é garantia de retorno para a 
alta liderança da empresa, para os empresários. 
Mas nem todos pensam assim, pois há os que 
acreditam que os funcionários - colaboradores 

- devem atender bem, porque é o que a empresa 
espera deles e não consideram que há ganho 
para ambos os lados. Portanto, apresentar um 
atendimento excelente requer o entendimento 
de regras, atitudes e processos que podem 
padronizar o encantamento, especialmente na 
hora de vender.

Podemos ir muito além de fazer o que a 
liderança espera e manter o emprego. Quero 
compartilhar sete benefícios que ganhamos 
ao fazer um atendimento com excelência aos 
clientes:

•	Aprendizado: aprende novas habilidades, 
torna-se mais polivalente e caz;az

•	Utilidade: sente-se útil, percebe que seu 
trabalho faz a diferença;

•	Pertencimento: sente-se peça importante 
e fundamental na equipe;

•	Crescimento	profissional: usa as situa-

ções para se desenvolver e se preparar para 
mais desafios;

•	Possibilidades	 financeiras: cria con-
dições para receber reconhecimentos e 
recompensas financeiras por mérito de seu 
trabalho;

•	Possibilidades	de	carreira: amplia o leque 
de empregabilidade - pode ser lembrado 
em diferentes situações para assumir novos 
cargos;

•	Valorização: destaca-se pelo empenho, de-
dicação e qualidade do trabalho, recebendo 
reconhecimento da liderança e da equipe. 

Quando um cliente é bem atendido, todo 
mundo sai ganhando. Por isso, sempre capriche 
em cada detalhe no atendimento ao cliente. 
Pelo cliente, pela empresa em que você atua e, 
em especial, por você e para seu crescimento 
profissional.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.

em todo o modo de funcionamento empresarial, bem como suas políticas 
de privacidade e segurança de banco de dados. 

Vale lembrar que a partir do dia 1° de agosto, as fiscalizações e as 
sanções previstas pela Lei passaram a ocorrer sob a ação da ANPD. 
E junto às fiscalizações, vem as penalidades para aqueles que não se 
adequaram às exigências da LGPD.

E na contabilidade? - De acordo com o economista, “No campo 
da contabilidade esse processo é ainda mais importante e necessário, 
pois empresas contábeis lidam diariamente com dados extremamente 
sensíveis de pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas”. 

Ou seja, a LGPD afeta diretamente a contabilidade pois exige da área 
atenção e cuidado com a proteção de dados em dobro. Uma pesquisa 
realizada pela Assertif declarou que apenas 21% da totalidade de pe-
quenos escritórios de contabilidade estão adequados à lei, apesar da 
sua importância dentro do ambiente contábil, independente do porte.

Benefícios da adequação - Além de toda a fundamentalidade de 
adequação pela lei, ainda há benefícios em fazê-la. A seguir, listamos 
os principais deles: 

1.  Aumento da confiança e consequente satisfação do público - Com a 
adequação à lei e as consequentes mudanças de uso e tratamento 
de dados, o público passa a ter muito mais confiança na empresa. 
Dessa forma, há uma melhoria na relação entre empresa e cliente, 
tornando o contato muito mais honesto e transparente. 

2.  Relações internacionais possibilitadas - Relações internacionais entre 
empresas demandam seguimento da GDRP, ou seja, só é possível 
negociar internacionalmente se estiver adequado à lei. A LGPD é 
uma adaptação nacional da GDRP, suficiente para a realização de 
transações. Assim, adequar-se à Lei abre um leque de oportunidades 
empresariais, dentro e fora do país. 

3.  Aumento de autoridade empresarial e vantagem competitiva - 
Com a adequação legal a reputação da empresa é melhorada 
significativamente, o que aumenta e muito a autoridade da mesma 
e gera uma certa vantagem competitiva em relação às empresas 
não adequadas. 

4.  Menores riscos de multas e problemas legais - Com a adequação 
correta, os riscos de multas são praticamente anulados, o que evita 
assim uma dor de cabeça penal para o seu negócio. 

5.  Otimização de rede - Com as atualizações de informações e se-
gurança, todo o banco de dados é revisto e adequado, o que gera 
uma otimização de rede significativa e vantajosa pois prioriza dados 
realmente importantes, excluindo informações desnecessárias 
e tornando a rede mais fluída, leve e espaçosa.  - Fonte e outras 
informações: (www.expressctb.com.br).

Qual o órgão que fiscaliza e quais as penalidades? - É regu-
lamentada e fiscalizada pela ANDP (Agência Nacional de Proteção de 
Dados), que foi criada juntamente a sanção da lei, como consta no artigo 
55-A: "Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), órgão da administração pública federal, 
integrante da Presidência da República”.

Dessa forma, ao encontrar evidências de uso indevido de dados sen-
síveis por parte de uma empresa (Os quais conseguem identificar uma 
pessoa, como nome e sobrenome, endereço, conta bancária, número 
de documentos ou cartões de crédito, etc.), as seguintes penalidades 
poderão ser aplicadas: 

•	 Advertência,	 com	 indicação	 de	 prazo	 para	 adoção	 de	 medidas	
corretivas;

•	 Multa	simples	de	até	2%	do	faturamento	limitada	a	R$50.000.000,00	
por infração;

•	 Multa	diária	com	limite	total;
•	 Bloqueio	dos	dados	pessoais	até	regularização	de	uso	dos	mesmos;
•	 Eliminação	dos	dados	pessoais;	
•	 Suspensão	parcial	do	banco	de	dados	por	no	máximo	seis	meses,	

até a regularização;
•	 Suspensão	da	atividade	de	uso	e	armazenamento	dos	dados	pessoais	

referidos por no máximo seis meses, até a regularização; 
•	 Proibição	parcial	ou	total	da	atividade	de	uso	e	armazenamento	de	

dados. 

Todas as penalidades acima constam no artigo 52 da Lei e serão apli-
cadas perante decisão da ANDP, de acordo com a gravidade da infração 
e as respectivas violações fundamentadas. 

Além de fiscalizar, a ANDP também  se encarrega de 
papéis como: 

•	 Zelar	pela	proteção	de	dados;
•	 Elaborar	diretrizes	para	a	Política	Nacional	de	Proteção	e	Uso	de	Dados;
•	 Promover	conhecimento	das	normas	e	estudos	sobre	práticas	de	

proteção de dados;
•	 Promover	a	adoção	de	padrões	os	quais	facilitam	o	controle;
•	 Elaborar	relatórios	demonstrando	suas	atividades	anuais;	
•	 Publicar	e	detalhar	receitas	e	despesas;
•	 Ter	compromisso	para	eliminar	irregularidades;
•	 Editar	normas	e	prazos	para	haver	tempo	suficiente	de	adaptação	

das empresas a lei; 
•	 Garantir	tratamento	de	dados	simples	e	acessível	aos	idosos;
•	 Comunicar	às	autoridades	sobre	as	infrações	penais;	
•	 Comunicar	o	descumprimento	por	entidades	federais;	
•	 Implementar	mecanismos	simplificados	de	reclamações.

Tendo em vista as penalidades acima e suas respectivas aplicações, 
fica em evidência a importância de adequar-se à lei e segui-la minucio-
samente. Entretanto, esse não é um processo fácil pois envolve diversas 
questões burocráticas e legais de readaptações e mudanças significativas 

Com o avanço tecnológico e o uso constante de mídias e redes sociais, diversas informações importantes são compartilhadas de forma 
exacerbada diariamente. Dentre essas informações estão dados pessoais e cadastrais, os quais comumente  

são utilizados e armazenados por empresas para cadastros, identificações e autenticações.

Segundo	João	Esposito,	economista	e	CEO	da	Express	CTB	–	
accountech	de	contabilidade,	“São	muitas	as	instituições	que	
fazem uso constante de dados pessoais sensíveis. No entanto, 

é inegável que a área contábil se encontra como uma das principais 
utilizadoras”. Entende-se como dado “pessoal”, o dado que por si só 
consegue identificar a pessoa física, como exemplo, o mais comum, 
o CPF. 

Dessa forma, tais dados possuem alto caráter identificativo, por isso são 
protegidos e assegurados pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

O que é e como funciona - A LGPD entrou em vigor em 
18/09/2020,	com	o	objetivo	de	regulamentar	o	uso,	armazenamento	
e tratamento de dados pessoais pelas empresas. Ela foi inspirada na 
lei	europeia	vigente	desde	2018,	chamada	de	GDRP	(General	Data	
Protection Regulation). 

Após a constatação de resultados satisfatórios nos países da União 
Europeia	com	a	implementação	legislativa,	o	Brasil	fez	dela	um	exemplo	
e sancionou a lei, sendo a LGDP uma adaptação nacional da GDPR. Dessa 
forma, a LGPD consta na legislação brasileira com as seguintes palavras: 

“Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos 
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito públi-
co, ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de 
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade 
da pessoa natural”.

Assim, a partir da própria definição legislativa é possível compreender 
os direitos assegurados por ela, bem como a sua disposição. Além disso, 
a lei é fundamentada em sete princípios, sendo eles: 

I	–	 O	respeito	à	privacidade;
II	–	 A	autodeterminação	informativa;
III	–	 	A	liberdade	de	expressão,	de	informação,	de	comunicação	e	de	

opinião;
IV	–	 A	inviolabilidade	da	intimidade,	da	honra	e	da	imagem;
V	–	 O	desenvolvimento	econômico	e	tecnológico	e	a	inovação;
VI	–	 A	livre	iniciativa,	a	livre	concorrência	e	a	defesa	do	consumidor;	e
VII	–	 	Os	direitos	humanos,	o	livre	desenvolvimento	da	personalidade,	

a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

A partir dos princípios acima é possível entender seu funcionamento 
e os seus objetivos, sendo o principal deles evitar e fiscalizar o uso 
indevido de dados.

Fiscalização da Lei e penalidades. Com a sanção da LGPD, o 
uso indevido de informações tornou-se crime. “Assim como todo 
crime, o uso inadequado de dados deve ser fiscalizado por um órgão 
específico, que ao encontrar evidências infracionais, deverá tomar as 
providências legais, penalizando a empresa, a depender da gravidade 
da situação”, explica Esposito. 

ENtENDA sobrE A LGPD 
E suA imPortâNCiA 

Nos EsCritórios DE 
CoNtAbiLiDADE

AvANço tECNoLóGiCo



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

RENAN FERNANDES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/080.FLS.091V-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e dois (05/05/1992), residente 
e domiciliado Rua Juliano Levi, 149, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Reginaldo Fernandes de Souza e de Rosângela Ribeiro de Souza. THAIS 
LARISSA DE MELO CASTRO ILDEFONSO, estado civil solteira, profissão farma-
cêutica, nascida no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.175V-MOÓ-
CA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(20/07/1994), residente e domiciliada Rua Juliano Levi, 149, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar Ildefonso e de Rosane de Melo Castro 
Ildefonso.

TIAGO MOTA PRIGNOLATO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.188-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e quatro (30/03/1984), residente 
e domiciliado Rua Estevão Dias Vergara, 867, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Luis Prignolato e de Maria Elena Mata 
Prignolato. VALDIENE RODRIGUES DE MOURA, estado civil divorciada, profis-
são atendente, nascida em Itaíba, Estado de Pernambuco, Itaíba, PE no dia de-
zessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (17/02/1983), residente e 
domiciliada Rua Estevão Dias Vergara, 867, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino João de Moura e de Maria Rodri-
gues de Moura.

MESSIAS OLIVEIRA ALVES, estado civil divorciado, profissão bancário, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noven-
ta (07/08/1990), residente e domiciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 834, apartamento 
51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mel-
quizedeq Oliveira Alves e de Maria José Andrade Alves. RENATA DE CARVALHO SOA-
RES, estado civil solteira, profissão analista fiscal, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/218.FLS.022-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Guarulhos, SP no dia trinta de 
outubro de mil novecentos e oitenta e seis (30/10/1986), residente e domiciliada Rua 
Giovanni Quadri, 166, bloco 09, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Soares Climaco e de Juscelina Marciana 
de Carvalho Soares.

WILSON JOSE ESTEVES VIANA, estado civil divorciado, profissão bancário, nas-
cido em Narandiba, neste Estado, Narandiba, SP no dia sete de junho de mil no-
vecentos e setenta e dois (07/06/1972), residente e domiciliado Rua Engenheiro 
Villares da Silva, 1288, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo 
Esteves Viana e de Maria Aparecida Viana. MÁRCIA MARINHO DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão secretária do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/057.FLS.
073-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e 
oitenta e um (14/10/1981), residente e domiciliada Rua Engenheiro Villares da Silva, 
1288, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Geraldo da Silva e de 
Maria Edna Marinho da Silva.

MARLESON ROCHA GOUVEIA SILVA, estado civil divorciado, profissão cozinheiro, 
nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e 
noventa e quatro (01/01/1994), residente e domiciliado Rua Antônio Bruni, 70, aparta-
mento 42-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Antonio Gouveia Silva e de Rita Rosane Rocha. APARECIDA BATISTA DE 
CARVALHO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida no Subdistrito Moóca, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e seis 
(06/03/1986), residente e domiciliada Rua Antônio Bruni, 70, apartamento 42-A, Conjun-
to Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco De Assis 
Rodrigues de Carvalho e de Lucineide Batista Sales.

HERCULES ARENAS, estado civil solteiro, profissão representante comercial, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/319.FLS.003-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecen-
tos e noventa e dois (28/04/1992), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 
453, bloco 02, apartamento 171, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Paulo Sergio Arenas e de Maura Maria da Silva. PÂMELA PIMENTEL SILVA, 
estado civil solteira, profissão advogada, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/550.FLS.036-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no 
dia treze de novembro de mil novecentos e noventa e dois (13/11/1992), residente 
e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 453, bloco 02, apartamento 171, Vila Santa-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helio de Almeida Silva e de Marilene de 
Almeida Pimentel Silva.

HERIK DE OLIVEIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão operador agente de 
trem, nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-353,FLS.156V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa 
e nove (17/09/1999), residente e domiciliado Rua Louro-Tinga, 495, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Pereira da Costa e de Ana Cristina 
de Oliveira da Costa. MYLLENA DE LEMOS PONTES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de e-commerce, nascida em Olinda, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 115,FLS.
235V-1º OFÍCIO DE OLINDA/PE), Olinda, PE no dia vinte e um de abril de dois mil e 
um (21/04/2001), residente e domiciliada Rua Louro Tinga, 495, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marconi Muniz de Pontes e de Sandra Regina de Lemos 
Silva.

VINICIUS MATHEUS FERREIRA DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profissão 
missionário, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/242.FLS.120-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e 
seis (31/01/1996), residente e domiciliado Rua Jeribatuba, 42, casa 04, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Erasmo Ferreira da 
Silva Neto e de Sandra Cristina Ferreira. SAMARA TALITA PEDROSO, estado civil 
solteira, profissão missionária, nascida em Pedro Gomes, Estado do Mato Grasso 
do Sul (CN:LV.A/011.FLS.054-DISTRITO DE PANAMBI-DOURADOS/MS), Pedro 
Gomes, MS no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e um (30/05/1991), 
residente e domiciliada Rua Jeribatuba, 42, casa 04, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Jose Dias Pedroso e de Idê Evange-
lista Pedroso.

ALEX SANDRO DE PAULA BARBOSA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão me-
cânico, nascido neste Distrito (CN:LV.A/121.FLS.261V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (08/11/1982), residente e 
domiciliado Rua Rio das Contas, 156, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Pedro Antonio Pereira e de Maria Luiza de Paula Barbosa. LUCILENE ALMEIDA DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão diarista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/065.
FLS.228-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e três (30/01/1983), residente e domiciliada Rua Toreiros, 146, casa 02-A, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel Almeida de Souza e de Vera 
Lucia Almeida de Souza.

ANTONIO EDSON MOURA, estado civil divorciado, profissão caminhoneiro, nascido 
em Solânea, Estado da Paraíba, Solânea, PB no dia vinte e oito de agosto de mil nove-
centos e sessenta e oito (28/08/1968), residente e domiciliado Avenida das Alamandas, 
659, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Severino de Moura e de Maria de Jesus da Silva Moura. DENISE AMARAL 
ROCHA, estado civil viúva, profissão doméstica, nascida em Nanuque, Estado de Mi-
nas Gerais, Nanuque, MG no dia oito de novembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(08/11/1975), residente e domiciliada Avenida das Alamandas, 659, casa 01, Cidade An-
tônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dediel Barros Rocha 
e de Tereza Amaral Rocha.

WILIAN SANTOS NUNES, estado civil solteiro, profissão bombeiro civil, nascido no 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/140.FLS.201-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (02/01/1985), resi-
dente e domiciliado Rua Mário Capuano, 82, bloco 02, apartamento 12, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oriosman Pereira Nunes 
e de Avonete Gomes dos Santos Nunes. ARIANE APARECIDA DOS SANTOS PE-
REIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida no Subdistrito 
Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/186.FLS.218-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de março de mil novecentos e noventa e cinco (18/03/1995), residente e domi-
ciliada Rua Senador Amaral Furlan, 769, bloco 05, apartamento 44, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Antonio Pereira e de Maria Aparecida 
dos Santos Pinto Pereira.

RICARDO FRANCO, estado civil solteiro, profissão líder de central, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/151.FLS.140-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
outubro de mil novecentos e noventa e um (24/10/1991), residente e domiciliado Rua 
Gonçalves Dias, 65, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tobias 
Franco e de Rosemary Lopes da Silva Franco. ANA LUCIA ALVES CARDOSO, estado 
civil solteira, profissão analista fiscal, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/329.FLS.014-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
janeiro de mil novecentos e noventa e dois (04/01/1992), residente e domiciliada Rua 
Gonçalves Dias, 65, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Altamiro 
Cardoso Pereira e de Maria Lucia Alves.

THIAGO DA SILVA FEITOSA, estado civil solteiro, profissão engenheiro mecânico, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/377.FLS.288-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e 
quatro (13/07/1994), residente e domiciliado Rua Sal da Terra, 176, bloco 09, aparta-
mento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Cicero Severino Feitosa Neto e de Rosangela Aparecida Veiga da Silva Severino Fei-
tosa. BIANCA CAVALCANTE DE CASTRO, estado civil divorciada, profissão técnica 
em enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (27/12/1996), residente e domiciliada 
Rua Sal da Terra, 176, bloco 09, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel David de Castro e de Patricia Cavalcante 
de Almeida Castro.

DECIO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão cabeleireiro, nas-
cido em Santo Antonio do Caiuá, Estado do Paraná, Santo Antonio do Caiuá, PR 
no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e cinquenta e seis (25/03/1956), 
residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 1244, casa 01, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Alves de Oliveira e de Aparecida Polastra. ODETE 
MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão podóloga, nascida em Barreiros, 
Estado de Pernambuco, Barreiros, PE no dia cinco de abril de mil novecentos e 
sessenta e sete (05/04/1967), residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 
1244, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aurelino Lau da Silva e de Elza 
Nazaro da Silva.

RENATO GREJAMIN MARTINS, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (30/09/1986), residente e domiciliado Rua Praia de Torres, 323, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael Duarte Martins e de Ivana Apa-
recida Grejamin Martins. ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão balconista, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (09/02/1992), residente e domiciliada Rua 
Praia de Torres, 323, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Jose 
de Oliveira e de Andreia Gomes da Silva Santos.

MATEUS ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vidreiro, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/336.FLS.292-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (19/02/1999), residente e domiciliado 
Rua Ibiajara, 818, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de An-
tonio Alexandre da Silva e de Osana Ursulino. BRENDA VILANOVA RODRIGUES LO-
PES, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/276.FLS.119V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de 
mil novecentos e noventa e sete (25/04/1997), residente e domiciliada Rua Ibiajara, 818, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alvaro Rodrigues Lopes 
e de Adriana de Cassia Vilanova Lopes.

THAYNA LEMOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, 
nascida em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/061.FLS.208V ITAQUAQUECETUBA/SP), 
Arujá, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e cinco (20/07/1995), re-
sidente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 360, bloco D, apartamento 34, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudemir Lemos da Silva e de Fatima 
Aparecida Godoi da Silva. RAQUEL AZEVEDO GOMES, estado civil solteira, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV.A/072.FLS.
049-ITAQUAQUECETUBA/SP), Itaquaquecetuba, SP no dia dezoito de junho de mil 
novecentos e noventa e sete (18/06/1997), residente e domiciliada Rua São Félix do 
Piauí, 360, bloco D, apartamento 34, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luiz Carlos Gomes e de Rosemeire Azevedo Gomes.

RAFAEL MACIEL MAGALHÃES, estado civil solteiro, profissão tecnólogo em logís-
tica, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/225.FLS.199V-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e 
sete (18/06/1997), residente e domiciliado Rua Forte de São Marcos, 272, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nadson Ferreira Magalhães e de Maridalia Maciel 
Rodrigues. VIVIANE SAMPAIO ALEXANDRE, estado civil solteira, profissão técnica 
em enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/339.FLS.296V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e nove (05/04/1999), resi-
dente e domiciliada Rua Jaguaruna, 240, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Alexandre Ribamar e de Carmelita Sampaio Silva.

CARLOS ALBERTO DA FONSECA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nas-
cido no Subdistrito Brás, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil 
novecentos e sessenta e cinco (01/04/1965), residente e domiciliado Rua São Félix do 
Piauí, 360, bloco B, apartamento 84, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Carlos Rodrigues da Fonseca e de Izaurina Omena da Fonseca. SOLANGE SILVEI-
RA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Iepê, neste Estado, Iepê, 
SP no dia trinta de junho de mil novecentos e sessenta e oito (30/06/1968), residente 
e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 360, bloco B, apartamento 84, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José João da Silva e de Judite Silveira Silva.

EDUARDA PALOMA MATEUS GOMES RIBEIRO, estado civil solteira, profissão opera-
dora de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/274.FLS.090-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e sete 
(23/03/1997), residente e domiciliada Rua Brígida de Vasconcelos, 48, apartamento 13, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amilton Gomes Ribeiro e de Andreia Mateus de 
Almeida. SIBELY GONÇALVES CERQUEIRA SOUZA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing/auditoria, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/517.
FLS.236-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de agosto de mil novecen-
tos e noventa e três (04/08/1993), residente e domiciliada Rua Brígida de Vasconcelos, 
48, apartamento 13, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Josadack Cerqueira 
Souza e de Ednalda Gonçalves dos Santos Souza.

FERNANDO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.073V IPIRANGA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e três (01/07/1993), residente 
e domiciliado Rua Carnaval, 97, Fazenda Aricanduva, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de Ivanoel Jesus dos Santos e de Guilhermina Meireles de Lima. CARINE NASCI-
MENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Tucano, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/030.FLS.043 TUCANO/BA), Tucano, BA no dia vinte e oito 
de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (28/01/1994), residente e domiciliada 
Rua Germano Limeira, 252, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David 
Jesus dos Santos e de Matilde de Jesus Nascimento.

ELIAS SILVA DUQUE, estado civil solteiro, profissão operador de caixa, nascido no 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/128.FLS.038-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (16/01/1984), 
residente e domiciliado Rua Ébalo, 78, Jardim Morganti, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jerdanor Silva Duque e de Maria do Carmo Candida Silva Duque. HELIE-
MARYNN CORREA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão digitadora, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/162.FLS.213 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e noventa e dois (25/05/1992), residente e domiciliada Rua 
Serra do Ouro Branco, 51, F, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Pedro da Silva Oliveira e de Rute Correa de Lacerda Oliveira.

ANDERSON CASSIANO, estado civil solteiro, profissão médico veterinário, nascido em 
Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia seis de março de mil novecentos e oitenta 
(06/03/1980), residente e domiciliado Rua Damásio Pinto, 2091, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odair Cassiano e de Marilene Maria Manfrin 
Cassiano. CAMILA GONDIM DE JESUS, estado civil solteira, profissão farmacêutica, 
nascida em Ribeirão Pires, neste Estado, Ribeirão Pires, SP no dia vinte e quatro de 
março de mil novecentos e oitenta e sete (24/03/1987), residente e domiciliada Estrada 
do Koyama, 2535, Clube dos Oficiais, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, filha de Hélio 
de Jesus e de Rose Mary Gondim de Jesus. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Suzano, neste Estado”

NEHEMY GARCON, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido em Gonaives 
- Haiti, Gonaives - Haiti no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(17/04/1992), residente e domiciliado Rua Antônio Garcia Filho, 50, casa 03, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Garcon e de Saint Tonia 
Orelien. MAYRA EDUARDA DOMINGOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/406.FLS.296 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de setembro de dois mil e um (04/09/2001), residente e domi-
ciliada Rua Antônio Garcia Filho, 50, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ildefonso Domingos dos Santos e de Cristina Augusta da Silva.

LEONARDO SANTANA TELES DE LIMAS, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
gesso, nascido neste Distrito (CN:LV.A/267.FLS.218 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (05/01/1997), residente e 
domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 480, casa 02, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Teles de Limas e de Maria José 
Neri Santana de Limas. THALIA SANTOS BARRETO, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/280.FLS.143V-ITAQUERA/SP), 
Mauá, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e sete (29/05/1997), 
residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 480, casa 02, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Sousa Barreto e 
de Lusinete Santos Brito.

REBERT ALVARO PAULINO, estado civil solteiro, profissão técnico de radiologia, nas-
cido em em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.197-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (06/01/1992), re-
sidente e domiciliado Rua Gaspar Fonseca, 83, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Paulino e de Dalva Teresa Soares 
Paulino. GISELE AIRES DOS REIS, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida 
em em São Paulo - Capital (CN:LV.A/085.FLS.208V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (15/02/1991), residente e do-
miciliada Rua Gaspar Fonseca, 83, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro dos Reis e de Maria Ivete Aires dos Reis.

UDISON SAMUEL ELLIO PAULINO, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/425.FLS.023V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e três (27/02/2003), residente e 
domiciliado Rua Malmequer-do campo, 2006, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Silvio Rogerio Paulino e de Nilva Juciara Ellio. EVELLYN SOUZA 
SANTANA, estado civil solteira, profissão recuperadora de crédito junior, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/334.FLS.225 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (28/02/1999), residente e domiciliada Rua 
Malmequer-do-campo, 2006, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Renato Honorio Santana e de Ana Cristina de Souza Santana.

VINICIUS FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ven-
dedor, nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/273.FLS.286-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e sete (24/02/1997), residente e domiciliado Rua Guilherme Valencia, 130, 
apartamento 52-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Airton Soares de Oliveira e de Solange Ouro de Oliveira. CAROLINA LEITE 
BARBOSA, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/327.FLS.259-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil 
novecentos e noventa e oito (07/12/1998), residente e domiciliada Rua Pilar do Sul, 
453, casa 01, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Edson Barbosa e 
de Claudia Leite Barbosa.

WASHINGTON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão agente de micro-
crédito, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.124-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa e três 
(13/03/1993), residente e domiciliado Rua Projetada, 26, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antônio Pereira da Silva e de Noêmia Ferreira Santos Silva. 
THAÍS APARECIDA SALLES NOLÊTO, estado civil solteira, profissão auxiliar comer-
cial, nascida no Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.363-ITAIM PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e três 
(13/07/1993), residente e domiciliada Rua Projetada, 26, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco da Silva Nolêto e de Elisabete Ribeiro Salles.

ROBERTO DE PAULA SLESACZEK JUNIOR, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil no-
vecentos e oitenta e nove (19/05/1989), residente e domiciliado Avenida Fábio Eduardo 
Ramos Esquivel, 2900, apartamento 125, Canhema, Diadema, neste Estado, Diadema, 
SP, filho de Roberto de Paula Slesaczek e de Maria Vitalina dos Santos Slesaczek. 
ELISABETH FALCÃO SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil nove-
centos e oitenta e três (07/09/1983), residente e domiciliada Rua Iososuke Okaue, 1002, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ednaldo Falcão Silva e de Valdici 
Vicente da Silva. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Diadema, neste Estado”

GLEYBSON JOSÉ DA COSTA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de expedição, 
nascido em Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 
PE no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (06/01/1984), residente 
e domiciliado Rua Monte Car, 1568, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Judite Teresa da Costa. ELIZANGELA ROSA 
BITENCOURT, estado civil divorciada, profissão babá, nascida em Remanso, Estado 
da Bahia, Remanso, BA no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(24/01/1980), residente e domiciliada Rua Monte Car, 1568, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides Rodrigues Biten-
court e de Edilene Rosa Bitencourt.

WILLIAM CORREIA DIAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de expedição, nascido 
no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/016.FLS.489-PARI/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de julho de mil novecentos e oitenta (02/07/1980), residente e domiciliado Rua 
Ibiajara, 872, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laudete 
de Sousa Dias e de Maria do Rosario Correia Dias. ELAINE RAIMUNDA VIEIRA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Francisco Badaró, 
Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/016.FLS.076-FRANCISCO BADARÓ/MG), Francisco 
Badaró, MG no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e sete (01/03/1987), 
residente e domiciliada Rua Ibiajara, 872, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Dimas de Araújo Oliveira e de Neuza Maria Vieira de Oliveira.

JAILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
ourives, nascido neste Distrito (CN:LV.A/146.FLS.124 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e um (14/03/1991), residente e 
domiciliado Rua Zituo Karasawa, 44, bloco E, apartamento 42, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jailton Rodrigues Nascimento e de Palmira de Oliveira Teixeira. 
PATRICIA DE SOUZA MATOSINHOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascida em Presidente Epitácio, neste Estado (CN:LV.A/014.FLS.107-BATA-
GUASSU/MS), Presidente Epitácio, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito (14/04/1988), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, 44, bloco E, 
apartamento 42, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Deolino José Matosi-
nhos e de Ercilia Viana de Souza.

JEFFERSON JUNIOR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão funileiro, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/030.FLS.003-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de setembro 
de mil novecentos e setenta e oito (03/09/1978), residente e domiciliado Rua Serra do 
Ouro Branco, 05, casa A, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fran-
cisco Paulino da Silva e de Geralda Fernandes da Silva. KELLY CRISTINA FERREI-
RA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/176.FLS.207-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia 
treze de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (13/01/1978), residente e domiciliada 
Rua Serra do Ouro Branco, 05, A, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Ferreira Costa e de Clarice Pereira da Silva.

EDILSON CARVALHO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão serralheiro, nascido 
em Taquaritinga do Norte, Estado de Pernambuco, Taquaritinga do Norte, PE no dia 
vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e dois (25/06/1982), residente e domi-
ciliado Rua dos Secadouros, 777, casa C, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João José da Silva e de Severina Josefa Carvalho da Silva. ARIANA GOMES 
FERREIRA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/232.FLS.289-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de julho de mil novecentos e oitenta e três (27/07/1983), residente e domiciliada Rua 
dos Secadouros, 777, casa C, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ailton Martins Ferreira e de Aparecida Gomes de Souza.

GUILHERME ALVES MIRANDA, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/338.FLS.071 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e nove (01/04/1999), residente e 
domiciliado Rua Isaar Carlos de Camargo, 269, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Edison Luiz Miranda e de Alessandra Alves da Silva Miranda. KARINE LOU-
RENÇO CAMARGO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/198.FLS.009 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
sete de abril de mil novecentos e noventa e oito (17/04/1998), residente e domiciliada 
Rua Tomé Álvares de Castro, 98, apartamento 21-E, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Rogerio Camargo e de Sara Lourenço da Silva.

ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de fei-
rante, nascido em São Paulo - Capital (CC:LV.B/038.FLS.208-EMBU GUAÇU/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e um (09/04/1981), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, 1736, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Manoel Ferreira de Oliveira e de Maria Ilda de Oliveira. TATIANE BERALDO ALVES, 
estado civil solteira, profissão assistente de recursos humanos, nascida no Subdistri-
to Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/356.FLS.034-CERQUEIRA CÉSAR/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(17/11/1992), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 1736, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Devanir Rodrigues Alves e de Nadir Beraldo.

BRUNO SANTOS DE FARIA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/071.FLS.079 POÁ/SP), Ferraz de Vas-
concelos, SP no dia treze de abril de dois mil e um (13/04/2001), residente e domici-
liado Rua Guaraitá, 144, Vila Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Jefferson 
Cosme Ferreira de Faria e de Rita Noemi dos Santos. ANA KAROLINA RODRIGUES 
MACIEL RAIDMANN, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/410.FLS.081 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de dois mil e 
dois (07/04/2002), residente e domiciliada Rua Padre Antão Jorge, 15, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vagner Raidmann e de Maria Aparecida Rodrigues 
Maciel Raidmann.

RONISON RODRIGUES CUSTODIO, estado civil solteiro, profissão consultor, nasci-
do no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/303.FLS.023-CAPELA DO SO-
CORRO/SP), São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e noventa e um 
(08/03/1991), residente e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 01, apar-
tamento 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
João Custodio David e de Maria da Solidade Rodrigues da Silva. ALINE MELO CAR-
RERA, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida neste Distrito, São Paulo, 
SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa (16/08/1990), residente 
e domiciliada Rua Adelina Patti, 14, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Vagner Vidoti Carrera e de Sonia Regina de Melo Carrera.

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: ALISON PEREIRA ALVES DO SEPULCHRO, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/10/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Albérico Mattos Alves do Sepulchro e de 
Sueli Pereira Sepulchro. A pretendente: AMANDA LACZKOWSKI ALBINO, profissão: 
nutricionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Carlos Roberto Albi-
no e de Izabel Laczkowski Albino. R$ 14,55

O pretendente: MICHAEL TRINDADE DE MACEDO, profissão: bombeiro civil, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Jose Clementino de Macedo e de Maria 
Gilda Trindade. A pretendente: CAMILA DE SOUZA LIMA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/07/1997, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Ivanildo Pedro de Lima e de Helena Maria de 
Souza. R$ 14,55

O pretendente: JOSE DANIEL LEITE JUNIOR, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 29/07/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Jose Daniel Leite e de Maria Perpetua 
Balduino Leite. A pretendente: ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA CHEQUE, profissão: 
encarregada de oficina, estado civil: divorciada, naturalidade: Vitória da Conquista - BA, 
data-nascimento: 27/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Angeli Cheque e de Tânia Maria de Oliveira Cheque. R$ 14,55

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para
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www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 09 de setembro de 20218

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianases 

Benedito Aparecido Morelli - 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: ROBSOn ALExSAnDRO RODRIGuES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues Filho e de Joana da 
Silva Rodrigues. A pretendente: KARInE PEREIRA DE JESuS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 10/06/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edina Pereira de Jesus.

O pretendente: EDMILSOn MARquES DE SOuzA, profissão: auxiliar de rouparia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson de Souza e de Dulce Pereira 
Marques de Souza. A pretendente: AMAnDA SILVA DO nASCIMEnTO, profissão: re-
positora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Belarmino do 
Nascimento e de Maria José da Silva.

O pretendente: JOSé ELSOn BARBOzA DOS SAnTOS, profissão: técnico em cores, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 01/08/1986, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Zenas José dos Santos e de Benedita Barboza 
dos Santos. A pretendente: FABRICIA GARDEnIA FELIPE PEREIRA, profissão: 
esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 
11/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, SP, filha de Marcos Antonio Davi Pereira 
e de Fabiana Felipe da Silva.

O pretendente: JOSELITO AnunCIAçãO DA SILVA, profissão: cozinheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 20/04/1969, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Romano da Silva e de Anatalia 
Pereira de Anunciação Silva. A pretendente: GISLAInE ALVES MARInhO, profissão: 
cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/08/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcilio Sales 
Marinho e de Joselita Alves Marinho.

O pretendente: RAFAEL RODRIGuES, profissão: corretor de imóveis, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Antonio Rodrigues e de Vanda Amparo 
de Aquino Rodrigues. A pretendente: nARAIAnE CASSIMIRO FREIMAn, profissão: 
auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Teresópolis, RJ, data-nascimento: 
31/01/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izaquiel Freiman 
e de Norma Cassimiro.

O pretendente: FELIPE DE ALMEIDA PInO, profissão: fiscal de loja, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Nilton Marculino Pino e de Rosana de Almeida Pino. 
A pretendente: AMInE PATRICIA AMIn, profissão: auxiliar de veterinário, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1996, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tarik Mohamad Amin e de Patricia da Silva.

O pretendente: VAGnER MARTInS hORACIO FILhO, profissão: securitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vagner Martins Horacio e de Keler 
Cristina Assunção Horacio. A pretendente: ThAMyRIS ChAVES DA SILVA, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 19/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Domingos da Silva e de Geneci Vieira Chaves da Silva.

O pretendente: JOILSOn ALVES DOS AnJOS, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jitaúna, BA, data-nascimento: 10/11/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Averaldo Alves dos Anjos e de Elena de Jesus Souza. 
A pretendente: ELAnE DE OLIVEIRA SILVA, profissão: artesã, estado civil: solteira, 
naturalidade: Planalto, BA, data-nascimento: 09/02/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Almeida Silva e de Nilzete Alves de Oliveira.

O pretendente: MARCOS JORGE GuEDES DA SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1965, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joao Guedes da Silva e 
de Lucidia Guedes da Silva. A pretendente: MARIA ELIVAnEIDE ALVES, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Pereiro, CE, data-nascimento: 11/06/1962, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Franco Braúna e 
de Francisca Mourão Alves.

O pretendente: LuKAn PEREIRA PEIxE, profissão: compositor/produtor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Peixe e de Luciana Luzio Pereira 
Peixe. A pretendente: VAnESSA MOREnO SATéLES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1988, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Iosny Aparecido Satéles e de Elisabete da 
Silva Moreno Satéles.

O pretendente: SAMuEL DIAS COELhO, profissão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/2001, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo de Souza Coelho e de Rosimeire Ermeto 
Dias Coelho. A pretendente: RAyAnE GABRIELLy FARIAS PIRES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Padua Sousa Pires e de 
Angela Renata Farias Pires.

O pretendente: GABRIEL DOS SAnTOS RODRIGuES, profissão: agente de atendi-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/2002, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Mario de Sales Rodri-
gues e de Erica dos Santos Romera. A pretendente: MáRCIA DE SOuzA PEREIRA, 
profissão: atendente de teleatendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Remanso, 
BA, data-nascimento: 14/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edenilton Souza Pereira e de Marina Oliveira de Souza.

O pretendente: WILLIAM RODRIGO DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/2020, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Mario Irmo da Silva e de Silvia Aparecida da Silva. A pretendente: 
SAMAnTA BORGES DA SILVA, profissão: analista comercial, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria da Sulidade Borges da Silva.

O pretendente: MARCELO REIS DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel dos Santos Filho e de Alba Batista 
Reis dos Santos. a pretendente: MIDIAn DA SILVA CASTRO, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Barbosa de Castro 
e de Marcia Regina da Silva Castro.

O pretendente: VITOR PEREIRA DE SOuzA, profissão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Francisco de Souza e de Maria 
Mônica Pereira. A pretendente: LyAnDRA VITÓRIA MARIAnnO, profissão: operadora 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Marianno e de 
Claudia Rosa do Nascimento.

O pretendente: WILLIAM xAVIER DOS SAnTOS, profissão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adauto Antonio dos Santos e de Cleusa 
Xavier Prares. A pretendente: RuTE GOnçALVES DE ABREu, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juscelino Barbosa de Abreu e de 
Suely Maria Gonçalves de Abreu.

O pretendente: AnDERSOn nOROnhA DA SILVA, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luciano Cicero da Silva e de Maria 
do Socorro Oliveira Noronha da Silva. A pretendente: CAMILA SAnTOS, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Uilson Barbosa Santos e de Andrea dos Santos.

O pretendente: áBnER DE SOuzA, profissão: analista de T.I, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Timóteo Inocêncio de Souza e de Sandra Regina Rano 
de Souza. A pretendente: TAíS DOS SAnTOS PInTO, profissão: assistente comercial, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Alexandrino Pinto e de Débora 
dos Santos Pereira.

O pretendente: JAnDERSOn MESSIAS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 12/01/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fatima Messias. A pretendente: TATIAnE ROChA 
MARquES, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
Dourados, MS, data-nascimento: 21/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Lademir Cicero Nunes Marques e de Hilda Rocha Marques.

O pretendente: GuILhERME MOREIRA DA nATIVIDADE, profissão: analista de sis-
temas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alex Barbosa da Natividade 
e de Silvana Aparecida Moreira. A pretendente: ThAMIRES DE AnDRADE CORREA 
DE OLIVEIRA, profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Claudinei Correa de Oliveira e de Patricia Maria de Andrade.

O pretendente: JAMES BOnI DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Eudes da Silva e de Luzia da Silva. A pretendente: 
TAMyRES CALDAS SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha 
de Genivaldo dos Santos Silva e de Edineide Silva Caldas dos Santos.

O pretendente: éRIK GOnçALVES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Antonio da Silva e de Creusa Maria Gonçalves 
da Silva. A pretendente: SILVAnA DE SOuzA DOS SAnTOS, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: Comercinho, MG, data-nascimento: 
21/10/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Ferreira 
dos Santos e de Edite Carlota de Souza dos Santos.

O pretendente: EDuARDO TADEu CARVALhO ALquIMIM, profissão: assistente 
de faturamento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/11/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Eduardo 
Gonçalves Alquimim e de Erica de Fatima Carvalho. A pretendente: RAIAnE CARDOSO 
GOnçALVES, profissão: auxiliar de coordenação, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilberto Gonçalves Neto e de Maria Helena Cardoso de Souza Gonçalves.

O pretendente: JOSé SAnTOS SABInO, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 18/10/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sabino Filho e de Maria José dos Santos. 
A pretendente: zEnILDA DE JESuS SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 14/02/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aurino Afonso da Silva e de Adelina 
Maria de Jesus.

O pretendente: RODRIGO DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1999, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Mauricio Gonçalves dos Santos e de Silvana Quiteria 
dos Santos. A pretendente: AnA ALICE SAnTOS DE SOuzA, profissão: atendente, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 15/10/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilton Carlos de Souza e 
de Maria do Livramento dos Santos Silva.

O pretendente: WELLInGTOn RICARDO MORAES DA SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/2000, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo José Silva Junior e de 
Sandra Regina Moraes da Silva. A pretendente: ALInE DOMInGOS DOS SAnTOS, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 02/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Iva Domingos dos Santos.

O pretendente: CARLOS GOnzAGA MunIz DE ALMEIDA JúnIOR, profissão: mo-
torista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Gonzaga Muniz de 
Almeida e de Cleidenice Duarte. A pretendente: GABRIELLE DOS SAnTOS MORAES, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 01/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdecir 
de Souza Moraes e de Lusinete Rodrigues dos Santos Moraes.

O pretendente: WALLIS BEzERRA SAnTOS, profissão: assistente de monitoramento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 06/01/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas de Oliveira Santos e de Izabel 
Severina Bezerra. A pretendente: yASMIM GOnçALVES DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/2001, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Alexandro Pereira dos Santos e de 
Etty Gonçalves Costa.

O pretendente: MAThEuS ALExAnDRE hERCuLAnO FERREIRA, profissão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Herculano 
Ferreira e de Marinalva Alexandre da Silva. A pretendente: SAMIRA ROBERTA DA 
SILVA FIRMInO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 09/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jurandir Silva Firmino e de Elaine Regina da Silva Firmino.

O pretendente: ThIAGO DOS AnJOS RODRIGuES DA SILVA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1991, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Flavio Rodrigues da Silva e de Neusa 
Custodio dos Anjos. A pretendente: KAuAnA LAíSSA CARDOSO DE OLIVEIRA, pro-
fissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Cajati, SP, data-nascimento: 04/03/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro de Oliveira e de 
Ignes Cardoso da Cruz.

O pretendente: RInALDO MáRCIO DA SILVA, profissão: técnico de leitura e entrega, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 09/07/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Teresinha Marques da Silva. A preten-
dente: FABIAnA MAnJA DE CARVALhO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/07/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Antonio de Carvalho e de Maria do Carmo Manja.

O pretendente: ADELSOn VIAnA DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Presidente Jânio Quadros, BA, data-nascimento: 21/12/1983, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tomaz Generoso dos Santos 
e de Jesuina Maria de Jesus Santos. A pretendente: JuCILEnE ALVES PROFETA, 
profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: Bonito, BA, data-nascimento: 
22/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Candido 
Profeta e de Maria Alves de Jesus.

O pretendente: SInVAL DIAS JúnIOR, profissão: técnico de TV a cabo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1971, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sinval Dias e de Otilia Maria de Carvalho 
Dias. A pretendente: IVAnILDA DE CARVALhO SOARES, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: Riacho de Santana, RN, data-nascimento: 21/12/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Soares do Nasci-
mento e de Antonia Galdina de Carvalho Soares.

O pretendente: ADEMIR DE FREITAS OLIVEIRA, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir de Oliveira e de Josiane 
Nascimento de Freitas. A pretendente: SAMyRA VITÓRIA IGInO ALMEIDA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/2003, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmar Almeida dos Santos 
e de Debora de Oliveira Igino.

O pretendente: PEDRO GABRIEL MOuRA DE AnDRADE, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/2003, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Ubirajara de Andrade e 
de Elzenira Jaconi de Andrade. A pretendente: AnA BEATRIz GOMES DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/10/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luís Costa da 
Silva e de Ivonete Gomes da Silva.

O pretendente: MIChAEL JhEFERSSOn DA CRuz CAMARGO, profissão: preven-
ção de perdas, estado civil: solteiro, naturalidade: Jataizinho, PR, data-nascimento: 
21/12/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Apare-
cido Camargo e de Ivone Aparecida da Cruz. A pretendente: MARIAnA PEREIRA DA 
SILVA, profissão: auxiliar de seguros, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Paulo Mariano da Silva e de Rosemilda Pereira de Matos Silva.

O pretendente: LEOnEL LOuRêDO nEPOMuCEnO, profissão: técnico em elétrica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tucuruí, PA, data-nascimento: 15/12/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Nepomuceno Neto e de Leu-
diniz de Fátima Lourêdo Nepomuceno. A pretendente: LuAnA DE SOuzA CunhA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Joao Alves Cunha Filho e de Maria Jose de Souza Cunha.

O pretendente: MAuRICIO RODRIGuES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Macario dos Santos Silva e de Maria Lucia Rodrigues. 
A pretendente: FLAVIAnE PEREIRA BARBOSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Aparecido Barbosa e de Eliete Maria Pereira.

O pretendente: MIGuEL MAxIMInO MARTInELLI, profissão: analista de marketing, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cecilia Luiza Martinelli. 
A pretendente: DAnIELE SAnTOS DAS nEVES, profissão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Sátiro Dias, BA, data-nascimento: 18/12/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Eduardo das Neves e de 
Valdonete Pereira dos Santos.

O pretendente: ThIAGO SILVA DA COSTA, profissão: técnico de informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Hilton Alves da Costa e de 
Carmen Cleide da Costa Silva. A pretendente: JOSILEnE nOVAIS SOuSA, profissão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Bacabal, MA, data-nascimento: 28/12/1986, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jose dos Reis Sousa e de Maria das 
Neves Novais Sousa.

O pretendente: JuLIAnA DA SILVA quEIROz, profissão: professora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio de Oliveira Queiroz e de Vilma Maria da 
Silva. A pretendente: STEFAny DE AGuIAR BARBOSA DA SILVA, profissão: conta-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: Simão Dias, SE, data-nascimento: 22/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos da Silva e de 
Anaselma de Aguiar Barbosa Silva.

O pretendente: FERnAnDE GOnçALVES GALhEGO, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1975, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Galhego e de Joana Gonçalves 
Galhego. A pretendente: MARIA DE FATIMA MATOS DE SAnTAnA, profissão: dia-
rista, estado civil: divorciada, naturalidade: Pedrinhas, SE, data-nascimento: 25/04/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Martins de Santana 
e de Jacira de Jesus Matos.

O pretendente: BRunO RAFAEL BuEnO DA SILVA, profissão: auxiliar de designer, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Antonio da Silva e de 
Janete Augusta Bueno. A pretendente: ThAIná ARCEnCIO PInTO, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 14/05/1998, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Emerson Moreira Pinto e de 
Kelly Cristina Arcencio Pinto.

O pretendente: JuLISOn DOnATO DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juler Donato dos Santos e de Maria da 
Conceição Vieira dos Santos. A pretendente: ThAIS MAyARA CASTOR DE OLIVEIRA, 
profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Divino Crizostomo de Oliveira e de Roseneia Alves Castor.

O pretendente: ROBSOn APARECIDO MARTInEz, profissão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1979, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Albino Coelho Martinez e de Maristela Aparecida 
Marques. A pretendente: ELISânGELA OLIVEIRA DE SOuSA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Evangelista de Sousa e de 
Nilma Oliveira de Sousa.

O pretendente: MAThEuS DE OLIVEIRA LIMA, profissão: ajudante de cargas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/06/1999, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Nivanilton Gomes de Lima e de Marcia de Oliveira 
Castro. A pretendente: GABRIELLy TEIxEIRA DA SILVA, profissão: atendente, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/2003, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elton Carlos Pereira da Silva e de 
Josilene Senhorinha Teixeira.

O pretendente: VALDIR DE SOuzA LIMA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Anísio de Abreu, PI, data-nascimento: 20/12/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Pereira Lima e de Nilia de Souza Lima. 
A pretendente: MIChELE DE FARIA PEREIRA, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1979, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudiney Albuquerque Pereira e de Valcelia 
Maria de Faria.

O pretendente: nELSOn DOS SAnTOS, profissão: operador de torno CNC, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1970, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Epitacio Manoel dos Santos e de Maria 
Rita dos Santos. A pretendente: SILVAnA DE OLIVEIRA CAMARGO DOS SAnTOS, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 28/03/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David 
Camargo e de Rute de Oliveira Camargo.

O pretendente: LuIz AnTOnIO MOMBELI, profissão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudinei Mombeli e de Iraci dos Santos Andrade 
Mombeli. A pretendente: VíVIAn CORREIA DE SOuzA, profissão: babá, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1977, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Correia de Souza e de Maria 
Domingas dos Santos Souza.

O pretendente: EVAnDRO ALECIO DA SILVA BRIOSChI, profissão: torneiro mecâ-
nico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Emilio David Brioschi e de 
Mara Lucia da Silva Corrêa Brioschi. A pretendente: GREICIELA SAnTOS DA SILVA, 
profissão: auxiliar de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 
16/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evaldo Lima 
da Silva e de Judicy Gomes Santos da Silva.

O pretendente: LEOnARDO SILVA DE OLIVEIRA, profissão: repositor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz Alves de Oliveira e de Roseli Barbosa de 
Oliveira. A pretendente: nATALIA FERREIRA DA SILVA, profissão: turismóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Cassemiro da Silva e de Marly 
Ferreira da Silva.

O pretendente: ISRAEL DE CARVALhO PICCOLI, profissão: supervisor de linha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 15/11/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Piccoli e de Marinez 
Dias de Carvalho. A pretendente: KáTIA ROBERTA DA SILVA AMORIM, profissão: cozi-
nheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 02/04/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo Francisco da Silva 
e de Jociene Almeida da Silva.

O pretendente: LEOnARDO SOARES DA SILVA, profissão: auxiliar de sondagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Soares da Silva e 
de Lindalva Maria de Oliveira Silva. A pretendente: yASMIn BáRBARA CARVALhO 
DE SOuzA, profissão: fiscal de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/11/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Almir de Souza Filho e de Arli Carvalho de Souza.

O pretendente: JOSE ROBERTO FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Cicera Ferreira 
dos Santos. A pretendente: nATALIA FERnAnDA BATISTA nASCIMEnTO, pro-
fissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elizete 
Batista Nascimento da Cruz.

O pretendente: hEnRIquE CESAR PESSOA WhITTAKER, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Eduardo da 
Silva Whittaker e de Maria de Fátima Pessoa Whittaker. A pretendente: REnATA DE 
OLIVEIRA FARIAS MASOn, profissão: analista de ouvidoria, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Roberto Mason e de Maria Regileni de 
Oliveira Farias Mason.

O pretendente: MIKOn JACSOn DE VASCOnCELOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Luzia de Vasconcelos 
Vieira. A pretendente: MIChELLE DA SILVA CITÓ, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Araujo Citó e de Maria 
Concebida da Silva Citó.

O pretendente: huGO LAERTE SAnTOS DA SILVA, profissão: mecânico de refrige-
ração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael da Silva e de Cristiane 
dos Santos da Silva. A pretendente: LuAnA CAROLInE FERnAnDES DA SILVA, 
profissão: analista de repasse, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/04/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Julio Cesar 
Silva e de Carla Zorilda Marques Fernandes.

O pretendente: GABRIEL ROBERTO OLIVEIRA RODRIGuES SILVA, profissão: 
militar, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Rodrigues 
da Silva e de Silvania de Oliveira. A pretendente: MAELLy DOS SAnTOS SILVA, 
profissão: operadora de cad, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marcilio Marcolino da Silva e de Ivone dos Santos Silva.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

9www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 09 de setembro de 2021

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JADEnILSOn ARAúJO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 20/05/1992, pedreiro, natural de Aporá - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Juraci Araújo dos Santos e de Maria da Conceição Santos; A pretendente: 
JAnAínA VALDEVInO DE SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 03/02/1996, do 
lar, natural de Cajazeiras - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José 
Torquato de Sousa e de Josefa Valdevino de Sousa.

O pretendente: CARLOS AnCELmO DE OLIVEIRA JunIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 02/01/1981, engenheiro mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Carlos Ancelmo de Oliveira e de Carlita Guil-
herme de Oliveira; A pretendente: CARLA BIAnO DInIz, brasileira, solteira, nascida 
aos 28/10/1980, psicóloga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Ademar Diniz e de Izabel Cristina Biano Diniz.

O pretendente: EDuARDO mOREIRA RIGORfI, brasileiro, divorciado, nascido aos 
30/12/1976, gerente comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Paulo Gabriel Rigorfi e de Josefa Moreira Rigorfi; A pretendente: 
VIVIAnE mARTInS BARBOSA, brasileira, divorciada, nascida aos 01/01/1978, pro-
fessora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Ibraim Martins Barbosa Filho e de Maria Aparecida Rigorfi Barbosa.

O pretendente: mARCO AnTOnIO PEnnA DE mORAES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 28/03/1970, coordenador de tecnologia da informação, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Sergio de Moraes e de Lucy Penna 
de Moraes; A pretendente: fABIAnA HIPOLITO VIEIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 20/05/1983, coordenadora de tecnologia da informação, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Agostinho Hipolito Vieira e de Roseli 
de Fatima Joanna Hipolito Vieira.

O pretendente: RAfAEL CELESTRInO, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/12/1984, 
coordenador de controladoria, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado em 
Mauá - SP, filho de Roberto Celestrino e de Regina Alves dos Santos Celestrino; A pre-
tendente: JuLIAnA GOmES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/06/1992, 
psicóloga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Nobre Manoel da Silva e de Enedina Bezerra Gomes da Silva.

O pretendente: mAuRICIO DIAS DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/07/1985, estudante, natural de Santa Maria do Suaçuí - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Tolentino Elmitos dos Santos e de Maria Aparecida Dias 
dos Santos; A pretendente: ALInE GOmES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
15/09/1991, técnica de enfermagem, natural de Águas Belas - PE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Evandria Gomes da Silva.

O pretendente: JOnHnATAn mIRAnDA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/06/2000, auxiliar de produção, natural de Riachão do Jacuípe - BA, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de Gersildo Carneiro da Silva e de Lucidalva Miranda da 
Silva; A pretendente: GEOVAnnA DOS SAnTOS HERnAnDES, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/11/2002, auxiliar de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliada em São Paulo - SP, filha de Marcos Avelino Hernandes e de Ana Rosa dos Santos.

O pretendente: LuIz ROGéRIO RODRIGuES PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/08/1992, carpinteiro, natural de Ipaporanga - CE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Soares Pereira e de Rita Rodrigues Pereira; A pretendente: 
ELAInE SOARES JEROnImO, brasileira, solteira, nascida aos 09/12/1991, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Jeronimo Sobrinho e de Antonia de Maria Soares de Souza.

O pretendente: GuSTAVO DE ALmEIDA SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/04/1992, metalúrgico, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Manoel Missias Rodrigues Santos e de Mariza Francisca de Almeida Santos; 
A pretendente: AnA PAuLA OLIVEIRA mACHADO, brasileira, solteira, nascida aos 
13/12/1993, analista de grandes riscos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Antonio Conceição Machado e de Nice dos Santos Oliveira.

O pretendente: JOSé mARTInS DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/02/1973, servente de obras, natural de Vitória de Santo Antão - PE, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Joaquim dos Santos e de Maria Ester da 
Conceição; A pretendente: ROSA mARIA DA SILVA fERREIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/01/1974, de serviços domésticos, natural de Pedro II - PI, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Ferreira Neto e de Maria das Dôres Silva.

O pretendente: mARCO AnTOnIO GALDInO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/11/1998, almoxarife, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Ana Cristina Galdino da Silva; A pretendente: JénIffER OLIVEIRA 
SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 30/06/2000, auxiliar de escritório, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Batista da Silva e 
de Pedra Iolanda de Oliveira Silva.

O pretendente: ELVIS SCHmEIER DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/07/1990, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Edmar Alves de Oliveira e de Haidi Schmeier de Oliveira; A pretendente: 
LETíCIA SAnTAnA DE mIRAnDA, brasileira, solteira, nascida aos 24/05/2002, do 
lar, natural de Wagner - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jailson 
Soares de Miranda e de Aléia Cristina Souza Santana.

O pretendente: LEOnARDO GABRIEL BARROS DE CAmPOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 01/06/1995, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Simone Elaine de Campos; A pretendente: 
CíCERA GERLAnE fEITOzA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 19/03/1998, 
do lar, natural de Exu - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonival 
Pedro da Silva e de Maria Lúcia Feitoza da Silva.

O pretendente: EVERTOn EnGRACIO DE ALmEIDA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/08/1987, suporte técnico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Edmilson Ferreira de Almeida e de Maria Engracio; A preten-
dente: KERy CAROLInA nASCImEnTO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
03/04/1990, compradora empresarial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Antonio Moreira da Silva e de Noemia de Fatima Nascimento.

O pretendente: nATALInO TRAnquILLO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/12/1959, pintor de construção civil, natural de Astorga - PR, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Deolindo Felipe Ribeiro e de Ambrosia Tonin Ribeiro; A pre-
tendente: LuISA HELEnA DE PAIVA, brasileira, solteira, nascida aos 14/05/1976, do 
lar, natural de Itaporanga - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luiz 
Rodrigues de Paiva e de Lidia Pintado de Camargo.

O pretendente: IGOR BARBOSA CRuz, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/09/1999, 
entregador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Aparecido Santos Cruz e de Lucinea Barbosa Silva; A pretendente: KELLEn JASSy 
SAnTAnA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 01/05/1998, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Wilson Cardoso 
de Oliveira e de Silvana Santos de Santana de Oliveira.

O pretendente: WILHA ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/12/2001, 
almoxarife, natural de Castelo do Piauí - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de José Alves da Silva e de Maria da Silva Soares; A pretendente: mICKAELLE 
IORRAnA SAnTAnA DE LImA, brasileira, solteira, nascida aos 09/06/1996, do lar, 
natural de Teresina - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Cruz 
de Lima e de Francisca Maria Santana do Nascimento.

O pretendente: ALExAnDRE nEVES DE mORAES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
01/03/1976, gerente comercial, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Carlos Alberto de Moraes e de Berenice Neves de Moraes; A preten-
dente: VIVIAn CAmARGO DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 07/06/1976, 
supervisora comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Ilario Silva de Souza e de Dirce de Camargo Souza.

O pretendente: mAuRICIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/11/1977, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Jose Pereira da Silva e de Sonia Aparecida Pereira da Silva; A pretenden-
te: DuLCInEIA RODRIGuES nOVAIS, brasileira, solteira, nascida aos 18/02/1977, 
bancária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Gilberto Novais Vieira e de Vera Lucia Rodrigues Coitim Vieira.

O pretendente: THIAGO ALAn DE SOuzA TOLEnTInO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 24/09/2001, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Doacir Alves Tolentino e de Claudineia Barros de Souza; A preten-
dente: mAIARA DE mATOS DE JESuS, brasileira, solteira, nascida aos 16/06/2002, 
recepcionista, natural de Cansanção - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Elio Lima de Jesus e de Eurides Lima de Matos.

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: ROBERTO RODRIGuES DuARTE, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João de Deus Duarte e de Gilde-
ne Rodrigues. A pretendente: BRunA HOnORATO ESPInA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/12/1987, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido Lourenço Espina e de 
Zilda Aquino Honorato Espina.

O pretendente: CICERO DE AnDRADE, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São José de Piranhas, PB, data-nascimento: 21/01/1980, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Espedito Ferreira de Andrade e de Maria Bernadete 
de Andrade. A pretendente: JAnESLEy DE fREITAS BOEmER, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1983, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wellington de Freitas Boemer e de Maria 
de Lourdes Boemer.

O pretendente: CARLOS ALBERTO PImEnTEL IRAnI, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1957, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alberto Irani e de Olga Pimentel Irani. A preten-
dente: CLEIDE mARTInS DE SOuzA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1975, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Francisco Martins de Souza e de Maria Roberto de Souza.

O pretendente: JOSé AnDRADE CALDAS, profissão: comerciante, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 05/05/1956, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Sebastião de Caldas e de Maria 
das Dores Caldas. A pretendente: mIRIAn LuCIA LEmE, profissão: digitadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 05/01/1963, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido Francisco Leme e de Idalina Pereira 
Franco Leme.

O pretendente: DIOGO GOnÇALVES SILVA, profissão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edson Souza Silva e de Cristina Gonçalves de Souza. A preten-
dente: BRunA CAROLInA SOARES DInIz, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/2000, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Anderson Pacheco Diniz e de Cassia Regina Soares do Nascimento.

O pretendente: GuILHERmE ALmEIDA REGO DOS SAnTOS, profissão: psicólogo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Helenildo dos Santos 
e de Claudete Almeida Rego. A pretendente: THAmIRES SAnCHES SERRA, profis-
são: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/06/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lourival Corrêa Serra e 
de Maria Aparecida Sanches Serra.

O pretendente: WELLInGTOn PInTO SAnTAnA, profissão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nazaré, BA, data-nascimento: 08/10/1985, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Almeida de Santana e de Terezinha Bomfim 
Pinto. A pretendente: mARIA JOCELIA DOS SAnTOS, profissão: empregada domésti-
ca/babá, estado civil: solteira, naturalidade: Nazaré, BA, data-nascimento: 15/02/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Lino dos Santos e de Maria 
Tereza dos Santos.

O pretendente: fRAnCISCO SAnCHO mARTInS fILHO, profissão: líder de massas 
e salgados, estado civil: solteiro, naturalidade: Vila de Iguira - Xique-Xique, BA, data-
nascimento: 21/08/1983, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco 
Sancho Martins e de Bertolina Ferreira Martins. A pretendente: ROzInEIDE DA SILVA 
SOuzA, profissão: revisadeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Sação-Barra, BA, 
data-nascimento: 04/10/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
Alves da Silva e de Aurelina Rodrigues Soriano.

O pretendente: PEDRO HEnRIquE ARAuJO SILVA, profissão: programador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edcleudo Gomes da Silva e de Marli Lourenço 
de Araujo. A pretendente: LISA InGRID COnCEIÇÃO DE OLIVEIRA, profissão: publi-
citária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vagner Aparecido de Oliveira e de 
Renata Batista da Conceição de Oliveira.

O pretendente: ROnEI mInEIRO DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edson Paulo da Silva e de Carmelita Mineiro da Silva. A preten-
dente: GEIzA mARIA RIBEIRO, profissão: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José dos Santos Ribeiro e de Marlene Maria Silva.

O pretendente: ALEf DOuGLAS GOmES CAmPOS, profissão: operador de loja, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/05/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Weliton da Silva Campos e de Mara Gomes de 
Souza. A pretendente: SAnDy SILVA DE mELO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/2001, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ronaldo Elias de Melo e de Lucilene Silva de Melo.

O pretendente: JEffERSOn JOSé DA SILVA, profissão: assistente administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 10/09/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo José da Silva e de Erotildes Alves Silva. 
A pretendente: BRunA mEnDES AzEnHA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Edmir Azenha e de Celia de Jesus Mendes Azenha.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA BITTEnCOuRT, profissão: aux. de limpeza, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudio Almeida Bittencourt e de Ivanilda da 
Silva. A pretendente: AmAnDA DIOLInDO BISPO, profissão: técnica de hemoterapia, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/2000, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Bispo e de Geni Diolino Bispo.

O pretendente: WELLInGTOn DOS SAnTOS SILVA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Daniel Monteiro da Silva e de Alindrina dos San-
tos Silva. A pretendente: éRICA ARAuJO DA SILVA, profissão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Adeilton da Silva e de Silvanete Sousa 
Araujo da Silva.

O pretendente: REGInA GOmES DOS SAnTOS, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1961, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Francisco dos Santos e de Laurinda 
Gomes dos Santos. A pretendente: LuzImAR DIAS DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1952, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vicente Dias da Silva e de Izaura Maria Gama 
da Silva.

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA GOmES, profissão: supervisor de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 25/09/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Getulio Gomes Filho e de Michele Cristina 
de Oliveira Gomes. A pretendente: JEnIfER CRISTInA SAnTOS BRAGA, profissão: 
assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 17/08/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Lucio 
Braga e de Irenildes Santos de Freitas.

O pretendente: mATHEuS SOARES mEnEzES, profissão: corretor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/2001, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Alan Bean Araujo Menezes e de Elenice Almeida Soares Me-
nezes. A pretendente: VITORIA STEPHAnIE BARROS BISPO, profissão: analista, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gileno Araujo Bispo e de Rita de Cassia Barros.

O pretendente: TIAGO DOS SAnTOS CARDEAL, profissão: aux. de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mário Campos, MG, data-nascimento: 25/02/1990, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Julio Pereira Cardeal e de Roseli Alves dos 
Santos Cardeal. A pretendente: RAquEL PEREIRA, profissão: analista contábil, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/12/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido Pereira e de Irene Marciano Pereira.

O pretendente: fABRICIO GOmES DA SILVA, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 01/04/1986, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Zezito Gomes da Silva e de Nilda Nunes da Silva. A 
pretendente: PATRíCIA fERREIRA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 07/10/1996, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de José Moises Lopes Ferreira e de Maria do Socorro 
dos Santos Ferreira.

O pretendente: ITAmAR mOuRA LEmES, profissão: revisor textil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itaim, SP, data-nascimento: 30/08/1968, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Luiz Lemes e de Aparecida Moura Lemes. A pretendente: SAnDRA 
REGInA SILVA fOnSECA, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Luis, MA, data-nascimento: 05/07/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Joaquim Fonseca Filho e de Luiza Silva Fonseca.

O pretendente: RODRIGO VIEIRA DE fRAnÇA, profissão: aux. de gesseiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Antonio de França e de Antonia Vieira 
de França. A pretendente: mARIA COnCEIÇÃO SILVA, profissão: diarista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 11/12/1973, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Elvira Crispina Silva.

O pretendente: AnDERSOn fARIAS DA SILVA, profissão: borracheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastiao Batista da Silva e de Maria Jose Farias 
de Miranda. A pretendente: ALESSAnDRA APRIGIO DOS SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 30/05/1984, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moises Aprigio dos Santos e de Maria 
de Lourdes dos Santos.

O pretendente: IVALDO mOnTEIRO, profissão: mestre de obras, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Arco Verde, PE, data-nascimento: 08/07/1953, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manoel Aureliano Monteiro e de Judith Maria Monteiro. A 
pretendente: JOSEAnE fIDELIS DE LImA, profissão: aux. de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Lajedo, PE, data-nascimento: 05/03/1979, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Severino Fidelis de Lima e de Davina Maria dos Santos.

O pretendente: mIGuEL AnGELO CASA, profissão: coordenador de vendas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gildo Casa e de Marina Conceição Casa. A 
pretendente: ELySAnDRA CORREIA GOmES, profissão: supervisora de registro, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 29/03/1993, residente 
e domiciliada em Suzano, SP, filha de Anailton Leite Gomes e de Ilza Correia Gomes.

O pretendente: VIníCIuS PEREIRA ROCHA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/10/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Adevaldo da Silva Rocha e de Aparecida Pereira de Araújo. A 
pretendente: nATALIA BEzERRA DOS SAnTOS, profissão: vendedora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Marcos Alves dos Santos e de Ivanete Bezerra dos Santos.

O pretendente: ROBSOn BEnTO DE LImA, profissão: motorista autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/10/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdomiro Tadeu Bento de Lima e de Rita de 
Cássia da Silva Bento de Lima. A pretendente: SHEILA BARBOSA mOREIRA, pro-
fissão: analista de faturamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 05/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jaime 
Moreira e de Neuza Barbosa Januaria Moreira.

O pretendente: EDuARDO fAGunDES, profissão: eletricista, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/05/1986, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Sebastião Umbelino Fagundes e de Romilda Barzani Fagundes. A pretendente: 
THATIAnE SILVA DE LImA, profissão: professora educação infantil, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1988, residente e domiciliada em São Pau-
lo, SP, filha de Valdomiro Tadeu Bento de Lima e de Rita de Cássia da Silva Bento de Lima.

O pretendente: fELISBERTO mARTInS PEREIRA, profissão: sondador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 14/11/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Cicero Tomáz Pereira e de Maristela Martins Pereira. A pre-
tendente: REnATA ALCAnTARA DE LImA, profissão: balconista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Eduardo Costa de Lima e de Kelly de Alcantara Pereira de Lima.

O pretendente: JORDAn SOuzA OLIVEIRA, profissão: meio oficial de acabamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itagi, BA, data-nascimento: 27/04/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jason Jesus de Oliveira e de Eliene Souza Oli-
veira. A pretendente: RAquEL VALERIO DA SILVA, profissão: assistente administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/2001, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rubem Adilio da Silva e de Katia Valerio da Silva.

O pretendente: ITALO CAIquE DA SILVA nASCImEnTO, profissão: analista de e-com-
merce, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Antonio Pereira do Nascimento 
e de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: mILLEnA RAquEL PORTO DOS SAn-
TOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 13/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carneiro 
dos Santos e de Arleide Gomes Porto.

O pretendente: EDmAR DOS REIS DA mATA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 09/11/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Pedro Xavier da Mata e de Claudemira dos Reis da Mata. A pre-
tendente: mICHELE mARInHO DE mELO DIAS, profissão: supervisora de gente e gestão, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivo Costa Dias e de Jucineide Marinho de Melo Dias.

O pretendente: HERCuLES BEzERRA VICEnTE, profissão: coordenador de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1987, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Maria Vicente e de Maria do Socorro Bezerra Vicente. A 
pretendente: AnTOnIA RICHELLE GOmES DA SILVA, profissão: assistente comercial, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 06/06/1989, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Edimilson Cassiano da Silva e de Lucineide Gomes da Silva.

O pretendente: PAuLO DELGADO AVELInO, profissão: encarregado de produção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Buique, PE, data-nascimento: 04/02/1980, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de José Tavares Avelino e de Júlia Morria Delgado Avelino. A pre-
tendente: mARIA CRISTIAnA RAmOS DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 16/09/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Rosinaldo Jose Moreira da Silva e de Quiteria Moreira Ramos da Silva.

O pretendente: LuAn fRAnCISCO DA SILVA, profissão: enc. de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 14/10/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Francisco da Silva e de Maria Madalena da Silva. 
A pretendente: SHEILA mEnDES DA SILVA, profissão: revisora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filha de José Manoel da Silva e de Neuza Mendes da Silva.

O pretendente: RAPHAEL PEREIRA SAnTOS ALIGnAnI, profissão: agente de via-
gens, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-
nascimento: 15/06/1984, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rodolfo 
Alignani e de Elizabeth Pereira Santos Alignani. A pretendente: JuLIAnA APARECIDA 
mIGuEL PEREIRA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 03/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Nivaldo Pereira Parra e de Janete Miguel Pereira Parra.

O pretendente: LuIS fERnAnDO BEzERRA DOS SAnTOS, profissão: estudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 04/05/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Pedro dos Santos e de Ro-
sangela Santos Bezerra. A pretendente: ELLEn PRISCILA RODRIGuES SOuzA, pro-
fissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/06/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Paz Rodrigues 
Souza e de Maria Dilma Rodrigues.

O pretendente: WILDER DE fREITAS, profissão: pintor, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Genésio de Freitas e de Eli Leite de Freitas. A pretendente: 
PRISCILA DA SILVA RAmOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/08/1987, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Claudinei Ramos e de Regina da Silva Amorim.

O pretendente: JOnATHAn OLIVEIRA BERnARDES, profissão: assessor comercial, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cristian Silva Bernardes e de Soraia Olimpio 
de Oliveira. A pretendente: REBECA RAmOS mAIA, profissão: assistente administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/2001, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adailton Maia e de Rute Ramos de Oliveira Maia.

O pretendente: muRILO CAIquE GOnÇALVES DE ARAuJO, profissão: ajudante de 
mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo de Araujo e de Rosemeire da 
Silva Gonçalves. A pretendente: nAIARA BARBOSA REIS, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/2001, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Cleiton de Lima Reis e de Kelly Cristina Barbosa Teodoro.

O pretendente: AnSELmO SILVA ALVES DE OLIVEIRA, profissão: inspetor de quali-
dade, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gabriel Alves de Oliveira Neto e de 
Lydia da Silva de Oliveira. A pretendente: EDInéIA PATRíCIO DE ARAúJO, profissão: 
técnica em segurança do trabalho, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/06/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cícero 
Antonio de Araújo e de Eliete Maria Patrício de Araújo.

O pretendente: AnTOnIO DInIz DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Jucás, CE, data-nascimento: 15/06/1954, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Joaquim Alves da Silva e de Idelzuite Gomes Diniz. A pre-
tendente: ROSAnGELA fIRmInO ALVES, profissão: assistente social, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1964, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Abidias Firmino Alves e de Mathilde Gobato Alves.

O pretendente: RICARDO SOuSA COSTA, profissão: técnico telecom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Imperatriz, MA, data-nascimento: 14/01/1986, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato dos Santos Costa e de Rosangela 
Santana Sousa. A pretendente: SHAIRA ALCAnTARA SAnTOS, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Genilson Santos e de Edilaine Silva Alcantara.

O pretendente: JHOnny ROSA LImA, profissão: contador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Bananeira, PB, data-nascimento: 31/12/1996, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Batista Ramalho de Lima e de Maria Aparecida Rosa. A pre-
tendente: KARInA DOS SAnTOS fEITOzA, profissão: estagiária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Paulo Machado Feitoza e de Adriana Maria dos Santos Feitoza.

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Franquia: aposta estratégica no 
cenário pós-pandêmico

Estamos cientes que 
para ser um bom 
empreendedor é 
necessário muita 
visão e persistência

O que ninguém espera-
va era o tamanho do 
estofo emocional que 

seria necessário desenvolver 
para fazer a economia rodar 
nesta pandemia que, além de 
paralisar o mercado inespera-
damente, trouxe consigo um 
novo olhar sobre o empreen-
dedorismo.

A volatilidade do mercado 
atual sem dúvida mudou 
a perspectiva de todos os 
empreendedores, sejam 
eles donos de negócios 
autônomos ou franqueados 
de grandes empresas. Tais 
mudanças exigiram que 
muitas empresas mudas-
sem suas estratégias, mas 
também fez com que muitos 
profissionais autônomos 
buscassem o mundo das 
franquias.

O brasileiro por si só já mos-
trou ter alma de empreende-
dor e, de acordo com estudos 
e pesquisas do mercado, é 
fato que muitos passam a 
vida toda buscando abrir seu 
próprio negócio. Diante desse 
ponto de vista, é possível afir-
mar que a pandemia facilitou 
que muitos desses desejos 
fossem realizados. 

Enquanto abrir um negócio 
novo exige criatividade, ex-
periência e, muitas vezes, um 
alto investimento, o mundo 
das franquias se mostrou 
um caminho mais acessível 
para o empreendedorismo. É 
possível encontrar opções de 
franquias dos mais variados 

modelos e ramos, além de 
muitas vezes exigirem um 
investimento inicial relativa-
mente baixo e um respaldo da 
marca franqueadora.

Além disso, o setor de 
franquias se mostrou muito 
próspero para o mercado 
como um todo neste perío-
do. Com taxas recordes de 
desemprego disparando por 
todo o mundo, as portas do 
empreendedorismo se abri-
ram. Como prova disso, um 
estudo realizado no início de 
2021 mostrou um crescimen-
to deste modelo de negócio 
de 57% para 71%.

Quem decide se tornar 
um franqueado, ganha a fa-
cilidade de entrar para uma 
marca que já está posicionada 
no mercado, ou seja, é um 
investimento de menor risco 
e maior agilidade comercial, 
além do acesso aos processos 
e métodos de operação e 
gestão já estabilizados e em 
funcionamento. 

Para ser um franqueado, 
você não precisa fazer uma 
universidade e ter um diplo-
ma. Se você possui a vontade 
e a paixão pelo empreende-
dorismo, já é um excelente 
começo. Eu diria que algumas 
noções de administração 
financeira e de negócios se-
riam uma vantagem, mas os 
outros atributos para seguir 
em frente neste ramo são 
geralmente respaldados pelo 
franqueador.

Então neste novo modelo 
de mercado, muito mais fle-
xível e criativo, só nos resta 
empreender, e particular-
mente, eu diria que a melhor 
opção é investir em franquias.

(*) - É Diretor de Expansão na BiUP 
Educação.

Thiago Portes (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: LOURENÇO NETO VIEIRA SANTOS, profissão: cobrador de ônibus, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São João do Piauí, PI, data-nascimento: 02/04/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio Vieira 
Santos e de Maria Lucimar Vieira Santos. A pretendente: MARLI DE JESUS ALFREDO, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo 
Amaro, SP, data-nascimento: 29/07/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Alfredo Filho e de Geralda Maria de Jesus.

O pretendente: VINÍCIUS GUIMARÃES BARQUETA, profissão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/02/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laerte Barqueta e de Darcy Garcia 
Guimarães Barqueta. A pretendente: CAROLINA GOMES SOARES TIMOTEO, profis-
são: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 
09/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lenildo Gomes 
Timoteo e de Brasilina Gomes Soares Timoteo.

O pretendente: SEBASTIÃO LUIZ BEZERRA, profissão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: de Boqueirão, PB, data-nascimento: 14/10/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ernesto Luiz Bezerra e de Risete Maria da Concei-
ção. A pretendente: SANDRA EVANGELISTA DE OLIVEIRA, profissão: manicure, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Malhada, BA, data-nascimento: 07/01/1975, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Evangelista de Moraes e de 
Maria Evangelista de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL VEIGA XAVIER, profissão: mecânico de ar condicionado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 12/05/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Samuel Ramos Xavier e 
de Rosilene da Silva Veiga Xavier. A pretendente: LÍDIANE SANTOS DE ALMEIDA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Arapiraca, AL, 
data-nascimento: 12/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Abdias José de Almeida e de Quiteria Santos de Almeida.

O pretendente: JOSÉ CARLOS NUNES PEREIRA, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Manga, MG, data-nascimento: 17/05/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristino Pereira de Jesus e de Valdenice 
Nunes Pereira. A pretendente: SABRINA FERNANDES DOS SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Manga, MG, data-nascimento: 07/07/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Ferreira dos 
Santos e de Joana Fernandes Guimarães dos Santos.

O pretendente: HARLEY SILVA ALMEIDA SOUZA, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 04/08/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Florisvaldo Almeida Souza e de Adelia 
Silva Souza. A pretendente: DAIANE GUEDES DA SILVA, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 01/08/1988, 
residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Elias Guedes da Silva e de Ana Lucia de 
Fatima Cordeiro da Silva.

O pretendente: JOSÉ WELLINGTON PAULINO DA SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/08/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luis da Silva e de 
Maria Lucia Paulino. A pretendente: LAÍS CARDOSO DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 22/06/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Sergio Cardoso da Silva e de 
Damiana de Guimá Silva.

O pretendente: DOUGLAS ROCHA, profissão: recepcionista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Itapira, SP, data-nascimento: 05/08/1998, residente e domiciliado em 
Itapira, SP, filho de Nilton Rocha Junior e de Simone Piani Rocha. A pretendente: LARIS-
SA SANTOS MARQUES, profissão: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo de Oliveira Marques e de Gilda da Natividade Santos Marques.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCAS LOPES OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão coffee 
trader, estado civil solteiro, nascido em Três Pontas - MG, no dia (27/11/1994), residente 
e domiciliado em Campinas - SP, filho de Lucio Mauro de Oliveira e de Beatriz Cristina 
Lopes. A pretendente: ADRIANA REIS CUSTODIO BARRETO, de nacionalidade bra-
sileira, profissão nutricionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(05/04/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco 
Magno da Cruz Barreto e de Maria Alcina Reis Custodio Barreto.

O pretendente: JOSÉ DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS FILHO, de nacionalidade 
brasileira, profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(19/01/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Daniel 
Bezerra de Vasconcelos e de Hildete Ferreira Bezerra de Vasconcelos. A pretendente: 
JANAÍNA DE CARVALHO BENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
atendente de loja, estado civil solteira, nascida em Garanhuns - PE, no dia (26/01/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Jarbas Bento da 
Silva e de Juraci de Carvalho Silva.

O pretendente: EWERTON PINHEIRO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/01/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edmundo Tavares Santos 
e de Francisca Valdirenes Pinheiro Santos. A pretendente: CAROLINA DA COSTA GE-
CIAUSKAS LAGE, de nacionalidade brasileira, profissão contadora, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (11/12/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Carlos Henrique Geciauskas Lage e de Luzia Maria da Costa.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão tecnólogo em logística, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (08/07/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Fernando Augusto Rodrigues e de Dina Martins de Oliveira Rodrigues. A pretendente: 
NAIRA LUANDA BARBOSA DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica 
em enfermagem, estado civil solteira, nascida em Brasília - DF, no dia (01/10/1981), 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Alzenir Barbosa da Cunha.

O pretendente: MICHEL FURLAN, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/10/1994), residente e domici-
liado neste Subdistirto, São Paulo - SP, filho de Fabio Furlan e de Heloisa Dalsenter Cim 
Furlan. A pretendente: ANNA CAROLYNE CORREA COSTA RIBEIRO, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(10/11/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo 
Sergio Ribeiro e de Ana Paula Correa Costa.

O pretendente: MARWAN SALAH, de nacionalidade palestina, profissão cabeleireiro 
e barbeiro, estado civil solteiro, nascido em Palestina, no dia (01/01/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ahmad Salah e de Dalal Rwdaine. 
A pretendente: GIOVANA GEMIGNANI DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/12/1998), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jair Xavier de Oliveira 
e de Ivana Elda Gemignani.

O pretendente: YAGO BARROSO ALI, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro 
civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/06/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nasser Ali e de Mariana Francimar 
Mendes Barroso. A pretendente: NATHÁLIA CHEGANÇAS GANDRA PEREIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de gestão de processos e quali-
dade, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/09/1992), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de José Roberto Pereira da Silva e de 
Maria de Fatima Cheganças Gandra Pereira da Silva.

O convivente: ANTONIO GERALDO CALDIRON, de nacionalidade brasileira, profissão 
militar aposentado, estado civil viúvo, nascido em Casa Branca - SP, no dia (21/02/1940), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Evaristo Antonio Caldiron 
e de Aurora Vannucci Caldiron. A convivente: SONIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão técnica de contabilidade aposentada, estado civil solteira, nascida em 
Assis - SP, no dia (19/11/1952), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Pedro Batista da Silva e de Maria Rita Rodrigues da Silva.

O convivente: THIAGO LOPES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão em-
presário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/02/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luis Carlos Rodrigues Ferreira e 
de Sandra Lopes Gomes Barroso Ferreira. A convivente: ISABELA VIEIRA DE MORAES 
BLAZEVIC, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (08/10/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Stanley Blazevic e de Valquiria Vieira de Moraes Blazevic.

O pretendente: IGOR HENRIQUE BALIÕES, profissão: encarregado de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/01/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Imaculada Baliões. A pretendente: 
REGIANE DA CRUZ, profissão: líder de logística, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Jandira, SP, data-nascimento: 13/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria Fátima da Cruz.

O pretendente: NATALINO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, profissão: preparador 
de carros, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
24/07/1975, residente e domiciliado em Portugal, filho de Natalino Barbosa da Silva e 
de Ornelina Ribeiro Silva. A pretendente: JACIANA BARBOSA DA SILVA, profissão: 
auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: em Olho d'Água das Flores, AL, 
data-nascimento: 15/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Juarez Barbosa dos Santos e de Maria Eva Lino da Silva.

O pretendente: CRISPIM DOS SANTOS LIMA, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Ipiaú, BA, data-nascimento: 10/06/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira Lima e de Elisia Batista dos Santos. 
A pretendente: CAMILA DA SILVA SANTOS, profissão: auxiliar de secretaria, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 24/04/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Manoel dos Santos e de 
Iracema José da Silva Santos.

O pretendente: DANILO POLICARPO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itamaracá, PE, data-nascimento: 08/07/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonino Domingos Policarpo e de 
Lucidete Genuina da Silva. A pretendente: MICHELE RODRIGUES DA SILVA FREITAS, 
profissão: ajudante geral, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nasci-
mento: 27/02/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Antonio da Silva e de Maria Jose Rodrigues da Silva.

O pretendente: GIVONEI DOS SANTOS OLIVEIRA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santaluz, BA, data-nascimento: 28/10/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bento Ferreira de Oliveira e de Maria 
de Lourdes dos Santos Oliveira. A pretendente: ELENITA ANDRADE DE OLIVEIRA, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nasci-
mento: 02/11/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Rodrigues de Oliveira e de Maria das Graças Andrade de Oliveira.

O pretendente: KLÉBER FLORIZ DE CARVALHO, profissão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Uibaí, BA, data-nascimento: 14/08/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira de Carvalho e de Irene Floriz Paiva 
de Carvalho. A pretendente: ALINE CRISTINA SANTANA SOARES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 03/01/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rusidi Soares da Silva e de Luciana 
Santana dos Santos.

O pretendente: FLÁVIO FERREIRA DA SILVA, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Taguatinga, DF, data-nascimento: 12/02/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Dagoberto Ferreira da Silva e de Juraci 
Ferreira da Silva. A pretendente: SHEILA FERNANDES RIBEIRO, profissão: comercian-
te, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/02/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio dos Santos Ribeiro 
e de Adelaide Fernandes Vieira Ribeiro.

O pretendente: GABRIEL RODRIGUES DA SILVA, profissão: sushiman, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 11/12/1999, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiano Soares da Silva e de Alessandra 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: ROSANA SOUZA DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 16/02/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Bernardino da Silva e 
de Luzinete Torres de Souza.

O pretendente: RODRIGO NEVES MARTINS, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/07/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Henrique dos Santos Martins e de 
Vandeleide Neves. A pretendente: AINOÃ RAFAELA ANDRADE ARAÚJO, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Cícero Dantas, BA, da-
ta-nascimento: 06/05/2000, residente e domiciliada em Heliópolis, BA, filha de Rubem 
Barbosa de Araújo Júnior e de Mere Terezinha Matos Andrade de Araújo.

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

Empreender no meio 
digital não é tão 
simples quanto 

parece, mas se forem 
adotadas boas práticas, 
um bom atendimento for 
prestado ao cliente, se as 
ferramentas de marketing 
e de fidelização forem uti-
lizadas na medida certa e 
o relacionamento com o 
consumidor for estabele-
cido, é sim possível fazer 
sucesso com um e-com-
merce. Segundo pesquisa 
realizada pelo BigData 
Corp. e pelo PayPal, em 
2020 aconteceu uma das 
maiores migrações de mi-
croempreendedores para 
a internet. 

Com isso, os negócios de 
pequeno porte já repre-
sentam quase metade do 
total de lojas online atu-
almente. Ainda de acordo 
com o levantamento, 52% 
dos e-commerces brasilei-
ros não têm um único em-
pregado. Tomando essas 
informações como base, 
podemos imaginar que boa 
parte das lojas que vemos 
operando atualmente são 
a principal fonte de renda 
para seus proprietários. 

Além disso, como pas-
saram a atuar no meio 
online no ano passado, é 
possível que uma parcela 
significativa delas ainda 
está se estruturando e que 

Fidelizar clientes é tão importante 
quanto conquistar novos clientes.

Pequenas lojas online podem 
oferecer cashback aos consumidores
Fidelizar clientes é tão importante quanto conquistar novos clientes. A fidelização é fundamental para 
qualquer empresa que deseja se tornar referência e continuar por muito tempo no mercado

oa
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N
VA com grandes lojas, é to-

talmente viável que lojas 
online de pequeno e médio 
portes também usufruam 
das suas vantagens ao 
estimular uma compra e 
construir um ciclo, uma 
vez que o consumidor 
enxerga os benefícios de 
maneira rápida e prática e, 
consequentemente, volta 
a comprar utilizando os 
valores que recebeu de 
volta.

Além de tudo isso, quan-
do uma loja de pequeno ou 
médio portes estabelece 
parceria com uma plata-
forma de cashback, surge 
outra vantagem: ter a sua 
marca disposta em uma 
“vitrine” democrática, ao 
lado de marcas já conso-
lidadas no e-commerce. 
Assim, além de competir 
pelo cliente utilizando um 
mesmo canal, ainda há um 
ganho de visibilidade e de 
credibilidade.

Por esses e outros mo-
tivos, penso no cashback 
como um caminho sem 
volta. As chances de frus-
tração do consumidor são 
minimizadas, visto que o 
uso do bônus acontece 
da maneira que o próprio 
consumidor escolher, e as 
lojas têm uma ferramenta 
poderosa de fidelização 
nas mãos.

 
(*) - Especialista em e-commerce, é 

fundador e CEO do Meu Dim Dim, 
plataforma de cashback brasileira 

(www.meudimdim.com.br).

os empreendedores ainda 
estão aprendendo como 
fazer relacionamento com 
os consumidores, procu-
rando as ferramentas cer-
tas para a comunicação e 
estabelecendo meios para 
fidelizar clientes.

Nesse contexto, muitos 
dos empresários por trás 
desses negócios podem 
imaginar que estabelecer 
parceria com uma plata-
forma de cashback seja 
uma iniciativa apenas 
para os grandes players 
desse mercado. Grande 
engano! Proporcionar que 
os clientes pratiquem a 
compra inteligente é um 
dos melhores caminhos 
para fidelizar a clientela e 
fazê-los voltar a comprar 
em espaços de tempo cada 
vez menores.

Costumo dizer que fi-

delizar clientes é tão 
importante quanto con-
quistar novos clientes. A 
fidelização é fundamental 
para qualquer empresa 
que deseja se tornar re-
ferência e continuar por 
muito tempo no mercado. 
A base dessa estratégia é 
a confiança entre cliente 
e empresa, criada por 
meio de um atendimento 
diferenciado, além de 
produtos e serviços de 
excelência e atrativos para 
que a relação se perpetue. 
É aqui que o cashback 
entra em cena.

Também chamado de 
compra inteligente, o 
cashback é um sistema 
muito popular nos Estados 
Unidos e vem ganhan-
do mais força no varejo 
brasileiro. Apesar do seu 
uso ter começado no país 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: JOÃO PAULO RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão marceneiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1955), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Domingos Paulo Rodrigues e de Carmosina dos Santos Rodrigues. 
A pretendente: ROMILDA DIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Alagoinhas, BA, no dia (14/07/1959), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Filipe Dias dos Santos e de Lidia Francisca dos Santos.

O pretendente: DIEGO ELIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (25/10/1982), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Petrucio da Silva e de Gerônima Elias da Silva. A pretendente: ALINE 
MARQUES DE OLIVEIRA FRASCOLI, estado civil divorciada, profissão técnica de enferma-
gem, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/03/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Agnesi Frascoli Junior e de Magnalva Marques de Oliveira Frascoli.

O pretendente: RICARDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Maceió, AL, no dia (03/11/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Alves dos Santos e de Marileide Silva dos Santos. A pretendente: 
RUTH ZEVALLOS CARRION, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
em Cusco- República do Peru, no dia (11/01/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Juan Maximiliano Zevallos Tevez e de Fernanda Carrion Ccasani.

O pretendente: MAURICIO MARTINS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vigilante 
patrimonial, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Oziel de Souza e de Rosilda Martins Batista de Souza. A 
pretendente: BIANCA CRISTINA AZARIAS, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Ricardo Azarias e de Cristina de Araujo Azarias.

O pretendente: RENAN PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador 
de telemarketing, nascido em Juquiá, SP, no dia (05/03/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Pereira dos Santos e de Andreá de Fatima Gomes 
Chaves. A pretendente: KAROLINE SOUSA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (07/12/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Nascimento Neto e de Raimunda de Sousa Ribeiro.

O pretendente: DAVI ELIAS DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Suzano, SP, no dia (17/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Valter Elias da Rocha e de Idalina de Lourdes da Rocha. A pretendente: 
DEBORA DE SOUZA MENDONÇA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/01/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Luiz Mendonça e de Antonia de Souza Mendonça.

O pretendente: FERNANDO PEREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1983), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Juarez José de Lima e de Zilda Aparecida de Lima. A pretendente: 
TALITHA CAMPOS DA SILVA, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (11/02/1985), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de Ofrosino Jose da Silva e de Raimunda de Fatima Campos da Silva.

O pretendente: IGOR SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão motofre-
tista, nascido em Santo André, SP, no dia (10/10/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Marinas de Oliveira e de Cibele Soares Pereira. 
A pretendente: POLIANE DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Santa Isabel, SP, no dia (11/02/2001), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, 
SP, filha de Pedro Fortunato da Silva e de Eliana Dias Lopes.

O pretendente: ANDERSON GOMES RAMALHO, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (19/02/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Roberto José Ramalho e de Márcia Gomes dos Santos Ramalho. A 
pretendente: JULIANA APARECIDA FERREIRA DE MATOS, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/07/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Batista de Matos e de Maria Aparecida Ferreira.

O pretendente: REGINALDO KAUÊ EUFRASIO, estado civil solteiro, profissão técnico 
de celular, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1991), residente e domiciliado no 
Jardim Robru, São Paulo, SP, filho de Silvana Cristina Eufrasio. A pretendente: DANIELE 
SOARES CRUZ, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (24/02/1999), residente e domiciliada no Jardim Robru, São Paulo, SP, filha de Jamil 
Avande da Cruz e de Solange Soares.

O pretendente: ISAAC AMANCIO FERREIRA, estado civil divorciado, profissão eletricista de 
autos, nascido em Escada, PE, no dia (13/11/1961), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de João Amancio Ferreira e de Amara da Silva Ferreira. A pretendente: 
DENISE APARECIDA SOARES RODRIGUES, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/02/1973), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Dorival Soares Rodrigues e de Aparecida de Jesus Rodrigues.

O pretendente: MATHEUS VINICIUS MARQUES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/10/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo da Silva Marques e de Eliceia Aparecida Sao Pedro 
Marques. A pretendente: MARIANA AVANCINI PEREIRA, estado civil solteira, profissão analista 
de seguros, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1998), residente e domiciliada no Jardim 
Santo Antônio, São Paulo, SP, filha de Ruidenir Sousa Pereira e de Adriana Avancini Pereira.

O pretendente: MÁRCIO AYRES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão funcionário 
público municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/05/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ayres dos Santos e de Maria Dilma Umbelino 
dos Santos. A pretendente: ELIANA FATIMA RADICA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de coleta, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/02/1970), residente e domiciliada na 
Vila São Silvestre, São Paulo, SP, filha de Claudio Radica e de Creusandir Almeida Radica.

O pretendente: EDIPO TRAMARIN, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (01/07/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Marcos Camilo Tramarin e de Neide Strabeli Tramarin. A pretendente: FRANCIELE 
SANTOS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/01/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Flávio Martins da Conceição e de Sonia Maria Santos da Conceição.

O pretendente: PAULO FERNANDO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido em Osasco, SP, no dia (26/10/1988), residente e domiciliado em Itaquaquece-
tuba, SP, filho de Josué José de Lima e de Maria Geneci Ferreira Santos. A pretendente: 
KARINA OLINDINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de suporte técnico, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1991), residente e domiciliada na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Jose Peres da Silva e de Darci Olindina da Silva.

O pretendente: PAULO GUILHERME DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Paula da Silva. A pretendente: VITORIA ALMEIDA 
FERNANDES, estado civil solteira, profissão atendente de telemarketing, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Reinaldo Miranda Fernandes e de Raquel de Almeida.

O pretendente: ÁLVARO COSTA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão secretário muni-
cipal, nascido em Cubatão, SP, no dia (15/04/1994), residente e domiciliado em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, filho de Rosevaldo Vieira e de Maria do Socorro de Abreu Costa. A pre-
tendente: FLÁVIA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão gestora pública, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Flávio Neves de Souza e de Margarete Rodrigues Guerra de Souza.

O pretendente: ALEF ROCHA DE MATOS E MATOS, estado civil solteiro, profissão 
frentista, nascido em Jeremoabo, BA, no dia (20/07/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manoel de Jesus Matos e de Silvia Rocha de 
Matos e Matos. A pretendente: EVELIN NATANI RODRIGUES VIEIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Arujá, SP, no dia (25/07/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Clovis Francisco da Silva 
e de Leonice Rodrigues Vieira.

O pretendente: WALLACE LIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão montador 
de esquadrias, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdivino Pedro da Silva e de Cleide Ananias Lira. 
A pretendente: KATHLEEN CRISTINA TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão cabe-
leireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/08/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jessé Henrique Teixeira e de Antonia Lucia da Silva.

O pretendente: ITAMAR MACEDO VICENTE, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião da Conceição Vicente e de Maria Aparecida Macedo 
Vicente. A pretendente: CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
agente de portaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ataide Vieira da Silva e de Joelisa Oliveira da Silva.

O pretendente: VITOR LUCAS FERREIRA PATRIOTA, estado civil solteiro, profissão 
metalúrgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Gomes Patriota e de Maria Marluce Ferreia 
Patriota. A pretendente: JOYCE MIRELLE VIEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Serra Talhada, PE, no dia (01/01/2003), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joselio do Nascimento Silva e de Maria 
Mônica Vieira dos Santos.

O pretendente: GUSTAVO DE ALMEIDA VIDAL, estado civil solteiro, profissão estagiário 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alex Sandro Ferreira Vidal e de Rosangela de Almeida 
Silva Vidal. A pretendente: AMANDA RAYANE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil 
solteira, profissão escriturária, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio dos Santos e de Rosimei 
Goes de Oliveira Santos.

O pretendente: PEDRO DE JESUS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão técnico 
de operações, nascido em Suzano, SP, no dia (08/01/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelino dos Santos da Silva e de Eurides Ribeiro 
de Jesus Silva. A pretendente: PAMELA SOARES CARVALHO, estado civil divorciada, 
profissão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Soares da Silva e 
de Francisca Ieda de Lima Silva.

O pretendente: DANILO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Ribeiro da Silva Filho e de Barbara Conceição Santos da 
Silva. A pretendente: NAIARA KIMBERLY NUNES, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Flavia Edinamar Nunes.

O pretendente: EMERSON OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor, 
nascido em São Francisco, MG, no dia (27/07/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Francisco de Oliveira e de Maria José de Oliveira da Silva. A 
pretendente: JESSICA PIRES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/11/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gilvan Jose dos Santos e de Rosemeire dos Santos Pires.

O pretendente: ANDRÉ LUIS COELHO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão es-
tudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/2002), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Souza e de Givenilda Silva Coelho. A 
pretendente: KAUANY BRAGANTE, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (03/05/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Adriano Bragante e de Andrea Alexandre Gomes.

O pretendente: ANTONIO FERREIRA FEITOZA FILHO, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Recife, PE, no dia (27/11/1961), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira Feitoza e de Izabel Maria da Conceição. A pretendente: 
PATRICIA BEZERRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enferma-
gem, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1972), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Camilo Antonio dos Santos Neto e de Maria Bezerra dos Santos.

O pretendente: LEONARDO RAFAEL MARCONDES SALGADO, estado civil solteiro, 
profissão operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1997), residente 
e domiciliado na Vila Clara, São Paulo, SP, filho de Marlene Marcondes Salgado. A pre-
tendente: CRISTIANE BARTHOLOMEU SILVA, estado civil solteira, profissão promotor 
de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Pereira da Silva e de Monica Bartholomeu.

O pretendente: NIVALDO BARBOSA LOURO, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1966), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Oswaldo Barbosa Louro e de Helena dos Santos Louro. A preten-
dente: IOLANDA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida 
em Cafarnaum, BA, no dia (12/01/1967), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filha de Olimpio Perreira da Silva e de Alzira Souza da Silva.

O pretendente: RANIERE PULASTRO, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (06/06/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Roberto Carlos de Oliveira Pulastro e de Marcia de Oliveira Lima. A pretendente: 
PAMELA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA, estado civil divorciada, profissão vende-
dora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Damião Manoel Santana e de Maria do Socorro de Oliveira Santana.

O pretendente: LEANDRO PILTZ RAMALHO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1996), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Fernando Ramalho de Souza e de Patricia Piltz. A 
pretendente: ESTHER DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/05/1999), residente e domiciliada na Vila Nova Curu-
çá, São Paulo, SP, filha de Marcos Valério de Oliveira e de Eliete Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: ROBERTO GOULART NUNES, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Espedito Nunes e de Luci Aparecida Nunes. A pretendente: 
INGRID REGINA SALES, estado civil solteira, profissão corretora de seguros, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edilson Ferreira Sales e de Lindalva Regina Sales.

O pretendente: LUCAS JATOBÁ TAVARES, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido em Nova Iguaçu, RJ, no dia (28/08/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Tavares e de Aldehida Lopes Jatobá. A pretendente: ANA 
CAROLINE BATISTA PEREIRA MOREIRA, estado civil solteira, profissão psicóloga, 
nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia (29/10/1985), residente e domiciliada neste distri-
to, São Paulo, SP, filha de Mário Moreira e de Maria da Penha Batista Pereira Moreira.

O pretendente: MARCELO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marcelo da Silva e de Rosemeire Raimundo da Silva. A pretendente: 
KETTELYN STEFANY ROZA FORTUNATO, estado civil solteira, profissão cuidadora de 
idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Fortunato da Silva e de Ana Paula Roza de Araujo.

O pretendente: CLEBER SANTOS DO CARMO, estado civil solteiro, profissão moto-
fretista, nascido em Poá, SP, no dia (29/05/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gilberto Castri do Carmo e de Luciene dos Santos do Carmo. A 
pretendente: GISELE SUSANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1984), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Wanderley Figueiredo dos Santos e de Rosa Margarete Maldonado.

O pretendente: MARCOS PAULO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão assistente 
de escrita fiscal, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Idelvan Barreto de Andrade e de Maria das Dores 
Andrade. A pretendente: KÁSSIA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, 
nascida em Goiana, PE, no dia (29/12/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Isaac José Germano da Silva e de Marinês Mendes de Souza.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE ALVES SILVA, estado civil solteiro, profissão garçom, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/2000), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Aparecido Silva e de Cristiane Alves Silva. A pretendente: NATALIA 
SAMPAIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão alinhadora de linha de produção, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (30/01/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Bispo da Silva e de Jandira Gomes Sampaio da Silva.

O pretendente: HELTON MANOEL DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão vigia, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/02/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Manoel do Nascimento e de Maria de Fatima Paulino 
do Nascimento. A pretendente: MARIA ELIENE AMARO, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Itaporanga, PB, no dia (18/07/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Amaro e de Maria de Lourdes Amaro.
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: PEDRO DE AGUIAR TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Avaré, SP, no dia 03/11/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Aparecido Teixeira e de Mirian Maria de Aguiar. A pretendente: 
CAROLINE PEREIRA FERREIRA, estado civil solteira, profissão analista de sistemas, 
nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 28/10/1992, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Ançiães Ferreira e de Maria da Luz Costa Pereira.

O pretendente: FLÁVIO CESAR DE FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia 12/05/1971, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Cecilia de Figueiredo. A pretendente: SOLANGE DE 
MORAES, estado civil divorciada, profissão administradora de empresas, nascida em 
Jundiai, SP, no dia 26/04/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Rubens de Moraes e de Dirce de Jesus Moraes.

O pretendente: TÚLIO BUENO DE ALCKMIM MORAIS, estado civil solteiro, profissão 
delegado, nascido em Santa Rita do Sapucaí, MG, no dia 06/05/1988, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sérgio Alckmim Morais e de 
Evanilda Barbosa Bueno Morais. A pretendente: JACQUELINE VALADARES DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão delegada, nascida em São João do Meriti, RJ, no dia 
02/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Pereira da Silva e de Maria Marta Valadares da Silva.

O pretendente: GUILHERME KOPKE BRITO, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 06/11/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de André Raposo Brito e de Maria de Fatima Kopke 
Brito. A pretendente: JULIANA PEREIRA LOPES, estado civil divorciada, profissão ceri-
monialista, nascida em São Paulo, SP, no dia 02/10/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira Lopes e de Mara Isabel Cabral Pereira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO RODRIGO DE ARAUJO, estado civil solteiro, 
profissão administrador de empresas, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no 
dia 20/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ademir 
de Araujo e de Joanice Pinto de Araujo. A pretendente: LUCIANA GAGLIARDO, estado 
civil divorciada, profissão administradora de empresas, nascida nesta Capital, Perdizes, 
SP, no dia 20/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Pedro Gagliardo e de Leonilda Gagliardo.

O pretendente: VINICIUS OLIVEIRA SÁ TELES, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia 06/08/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jailton Sá Teles e de Elizabeth de Jesus Oliveira Teles. 
A pretendente: LAILA RIBEIRO SOUZA, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida em Jequié, BA, no dia 01/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Josué Nunes Souza e de Wilma Ribeiro Souza.

O pretendente: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de 
máquinas, nascido em Jucás, CE, no dia 06/08/1983, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo, SP, filho de Cícero Vieira da Silva e de Expedita Alexandre Vieira da Silva. 
A pretendente: ANTONIA IRENI BATISTA FRANCELINO, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Jucás, CE, no dia 20/10/1991, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Francelino Filho e de Deucina Batista Alves Francelina.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Liderar a distância: 
uma necessidade 

humana

Liderar é uma 
rotina. Um líder - 
seja executivo, de 
nação, de instituições 
e figuras públicas 
-convive diariamente 
com suas equipes e é 
a voz delas

A pandemia também 
fez o mundo mudar, 
assim como as estra-

tégias até então traçadas 
pelas empresas. Com o 
isolamento social nosso 
mercado de tecnologia 
passou de seus colabora-
dores, praticamente, para o 
trabalho remoto. Sabemos 
que é um privilégio ter 
acesso a esse novo formato 
enquanto muitas pessoas 
perderam seus empregos 
ou passam por situações 
difíceis, mas dentro da 
nossa realidade também 
observamos obstáculos, 
principalmente culturais 
e comportamentais. 

Reuniões e encontros 
online, debates, constru-
ções, brainstorms, tudo 
na frente do computador, 
celular pessoal invadido 
pelo corporativo e toda a 
rotina de uma pessoa se 
uniu à vida da família, com 
parentes, pets etc. O papel 
do líder nunca esteve tão 
em evidência. Um desafio: 
como manter, por tanto 
tempo, os funcionários ati-
vos, inspirados, engajados 
e dentro do mesmo espírito 
de time? 

Sou cofundador de uma 
startup de tecnologia e o 
nosso setor, além de tudo 
já comentado, muda cons-
tantemente. Foi durante a 
pandemia que muitas pes-
soas se destacaram em suas 
atividades, principalmente 
pelo domínio e equilíbrio 
mental. Não é fácil, estamos 
a todo o momento rece-
bendo notícias negativas, 
tristes e com muitas vidas 
partindo (muitas delas 
pessoas próximas a nós, de 
familiares, amigos, colegas 
do dia a dia). 

Liderar a distância é mais 
necessário, digamos. Não 
basta ser chefe e apontar 
situações ou auxiliar tec-
nicamente. Um líder dá um 
direcionamento e permite 
que a pessoa siga, com 
seu brilho. Um líder atua 
diretamente estimulando 
a confiança de seu colabo-
rador - dele para o trabalho 
e do líder para com ele. E 
temos que entregar tudo 
isso de forma mais intensa 
agora. 

É necessário deixar as 
pessoas seguirem, atu-
arem na empresa com 
protagonismo nas esco-
lhas e sustentando-as. A 
comunicação entre duas 
pessoas e entre a equipe 
deve ser transparente e 
até detalhista, mas sem 
excessos. Um bom líder 
confia e conhece seu time, 
não só suas competências 
(expostas publicamente 
nos perfis de LinkedIn e 
nos currículos), mas em 
seu caráter e iniciativas. 

Um bom líder comanda 
sua equipe em qualquer ci-
dade ou região do mundo. A 
pandemia abriu a premissa 
para o teletrabalho e esta 
deixou de ser uma tendên-
cia, sendo uma realidade 
para o futuro das empre-
sas. É preciso estimular 
que as pessoas possam 
exercer suas atividades 
profissionais de onde elas 
se sintam melhor, contando 
com o compromisso, metas 

e entregas claras. 
Um bom líder não se 

prende às hierarquias e 
está aberto às mudanças. 
Ele sabe ouvir, muito mais 
do que falar e consegue 
criar uma compreensão de 
causa e efeito para seus co-
laboradores. Recentemen-
te, a empresa que cofundei 
contratou mais de 300 
colaboradores (estamos 
em trabalho remoto desde 
março de 2020), todos 
para atuar em home office 
até que a pandemia seja 
findada no Brasil. Portanto, 
não podemos paralisar. É 
preciso tirar o medo do que 
vai acontecer e construir 
a confiança para que as 
situações aconteçam. 

Eu e minha equipe con-
versamos com o time de 
liderança sobre a impor-
tância de cada um neste 
momento, das vidas atrás 
de cada tela. E a liderança 
precisa atuar unida, enga-
jada e motivada para que 
os funcionários andem no 
mesmo ritmo. Não é apenas 
pedir ou cobrar, o líder é 
o exemplo. Cada vez mais 
temos líderes mais jovens 
e eles não têm a visão ou 
a experiência de uma pes-
soa com mais idade, mas, 
em contrapartida, temos 
mesclas de gerações e é im-
portante ter esse equilíbrio. 

Cada uma tem o seu to-
que especial, o seu ritmo, 
as suas especialidades e 
todos juntos devem atuar 
para o fortalecimento de 
um só DNA, o da empresa. 
Vejo que os mais jovens, por 
exemplo, têm facilidade em 
ser mais comunicativos. 
Eles falam o que pensam 
com a mesma responsabili-
dade de pessoas que atuam 
há muitos anos na função, 
e ficam mais confortáveis 
com as mudanças rotinei-
ras ou bruscas. O fato é que 
todos se complementam: 
não existe líder sem lide-
rado e times com perfis 
totalmente iguais. 

Seguimos um ritmo de 
país, com suas regionalida-
des e especificações, e ago-
ra também global. Temos 
colaboradores na Suíça e 
na Espanha, por exemplo. 
Esses ambientes mistos 
tendem a focar mais o de-
senvolvimento das pessoas 
do que do escritório físico. 
Existe ainda um movimen-
to mundial, que impacta o 
mercado nacional, impul-
sionando o teletrabalho no 
pós-pandemia. 

Foi o que apontou o Goo-
gle, em recente pesquisa "O 
futuro do trabalho no Brasil 
". O modelo de híbrido é o 
novo padrão, com decisão 
de 43% dos entrevistados. 
E mais da metade dos fun-
cionários dessas empresas 
apoiam o formato: com 51% 
enxergando a mudança 
com entusiasmo e 47% com 
confiança. Portanto, temos 
a comprovação de que pa-
radigmas e regras podem 
mudar, a rotina de bilhões 
de pessoas também, e o 
mais importante é estar 
preparado para o que vier. 

O bom líder não vai estar 
preocupado com o que não 
pode fazer, ele sempre es-
tará de olho no que pode 
auxiliar a transformar e isso 
vai de situações às pessoas. 
Esteja atento e tenha certe-
za de que é ainda mais im-
portante ouvir sua equipe 
agora a distância. Um bom 
líder aprende todos os dias. 

(*) - É cofundador e VP Projetos e 
Relação com Investidor da unico 

(https://unico.io). 

Paulo de Alencastro Jr (*)
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Lucia Camargo Nunes (*)
Montadoras a passos de caranguejo 

O setor automotivo andou de lado no último mês. Na 
divulgação dos dados de agosto, a Anfavea indicou um leve 
aumento (0,3%) na produção de autoveículos (automóveis 
e comerciais leves) em relação a julho, assim como 1,1% 
no segmento de caminhões. As vendas dos autoveículos, 
contudo, recuaram -1,5% entre os dois meses, reflexo 
da baixa oferta. Foram licenciadas 172,8 mil unidades, 
segundo a entidade, o pior agosto desde 2005.

Os estoques (fábricas e concessionárias) atingiram o 
pior índice em duas décadas. Na virada do mês, o registro 
era de 76 mil unidades, o suficiente para apenas 13 dias 
de vendas. Por isso, a fila de espera por alguns modelos 
supera os seis meses e ainda não há previsão de quando 
isso será normalizado. A falta de semicondutores paralisou 
total ou parcialmente 11 fábricas no mês passado. 

Perdas com a crise
Um estudo do Boston Consulting Group, divulgado pela 

Anfavea, aponta que a crise dos semicondutores, que atin-
ge vários segmentos no mundo incluindo o automotivo, 
deve a uma perda de produção global de 5 a 7 milhões de 
veículos em 2021. 

No Brasil, estima-se que entre 240 e 280 mil unidades 
deixarão de ser produzidas este ano, de acordo com Luiz 
Carlos Moraes, presidente da Anfavea. “No ano passado 
tínhamos boa produção no segundo semestre, mas uma 
demanda imprevisível em função da pandemia. Neste ano, 
temos a volta da demanda, mas infelizmente uma quebra 
considerável na produção”, avaliou.

Mercedes-Benz

Luiz Carlos Moraes – presidente da Anfavea

Jeep vai bem, Fiat melhor ainda
Antes mesmo do Commander chegar às lojas, os dois 

primeiros Jeeps produzidos em Goiana (PE) – Renegade 
e Compass –, aliás, são os responsáveis por elevar a mon-
tadora ao market share de 9,6% no acumulado até agosto, 
ficando em 5º no ranking de automóveis por marcas, à 
frente de Toyota, Renault e Honda, por exemplo. 

A parceira Fiat, do mesmo Grupo Stellantis, também 
surfa na boa onda. Com suas líderes picapes Strada 
e Toro abocanha 51,3% do segmento dos comerciais 
leves, o que ajuda a marca a ser líder de mercado de 
autoveículos atualmente, com 23,1% de participação. 
A Volks vem atrás com 15,5% e a GM, 10,8%. Os dados 
são da Fenabrave. 

Leo Lara/Grupo FCA

Fábrica da Fiat

Parceria com ações sustentáveis
É comum, principalmente em lançamentos, as monta-

doras investirem em marcas parceiras, como faz a Jeep 
com a Trousseau. Outra recente parceria da Jeep foi com 
a Mastercard, por meio de um cartão chamado Jeep Card. 

Na pegada ESG, além da marca permitir que o portador 
utilize nome social, o cartão é produzido com plásticos 
retirados do mar. “Os consumidores estão mais conscientes 
em relação ao impacto ambiental após a pandemia. Por 
isso, produzir cartões com materiais mais sustentáveis 
é um passo importante no avanço das medidas em prol 
do meio ambiente, globalmente e a longo prazo”, disse o 
gerente geral da Mastercard, Estanislau Bassols.

(*) - É economista e jornalista especializada no setor automotivo. 
E-mail: lucia@viadigital.com.br

SUVs em alta como nunca
Nesse momento crítico de mercado, os utilitários es-

portivos se destacam positivamente. Pela primeira vez na 
história, as vendas dos SUVs superaram a soma de hatches 
e sedãs no país. Outro destaque foram os veículos eletrifi-
cados: os híbridos e elétricos tiveram participação recorde 
nas vendas, com 3.873 unidades, o que representou 2,4% 
de todo o mercado. 

Novo Jeep é 100% nacional 
A Jeep, que lidera o segmento de utilitários esportivos, 

lançou o Commander, SUV de 7 lugares. Considerado de 
grande porte, o novo Jeep com preços entre R$ 199.990 
e R$ 279.990, é o maior e mais sofisticado da categoria 
produzido no país.

Em quatro versões, com opções de motor turboflex 1.3 
de até 185 cv de potência ou turbodiesel 2.0 de 170 cv, o 
Commander é o primeiro modelo 100% nacional da Jeep. 
A montadora classifica como principais rivais o Volkswa-
gen Tiguan Allspace e Mitsubishi Outlander. Na prática, o 
Commander deve brigar também com o Toyota SW4, Caoa 
Chery Tiggo 8, Chevrolet Trailblazer e Land Rover Discovery 
Sport, entre outros.

O Commander chega às concessionárias no fim de outubro. 
Na sua pré-venda, segundo a marca, os três lotes com 2.800 
unidades foram esgotados em seis horas. A pré-venda vai 
até 7 de outubro e quem participa dela recebe o chamado 
“welcome kit” e três primeiras revisões gratuitas. O kit de 
boas-vindas é composto por uma mala de viagem de couro 
e um nécessaire com produtos Trousseau. Para participar, 
o cliente precisa antecipar um sinal de R$ 5 mil pelo carro.

Grupo Stellantis

Jeep Commander

Adriano Kasburg (*)

  
Ele descreve uma ida 

ao supermercado: já na 
entrada, um carrinho de 
compras cumprimenta 
cada pessoa como se fosse 
um velho amigo. Sensores 
imperceptíveis escaneiam 
os rostos e os ligam aos 
seus comportamentos, 
círculo social e hábitos de 
compra. 

À medida que se desloca, 
ao se aproximar de uma 
tela, uma voz conversa 
com o cliente, enquanto a 
lista de compras semanais 
aparece para ele. Não ape-
nas com os itens dos quais 
gosta, mas também com 
os preferidos dos fami-
liares. Se a data coincidir 
com a do aniversário de 
um deles, os atendentes 
"invisíveis" saberão que a 
pessoa deve estar procu-
rando algo especial para 
a ocasião.

Mas, quem pensa que 
só robôs sabem coisas 

Inteligência Artificial: o presente e o 
futuro no relacionamento com clientes

Em seu livro AI Superpowers, o cientista da computação, empresário e escritor americano Kai-Fu Le parte de uma situação corriqueira para 
mostrar como a Inteligência Artificial (AI, na sigla em inglês) pode ajudar empresas a aprimorar o relacionamento com clientes

inteligência de mercado, 
que pode se transformar 
em ações customizadas e 
inovadoras.A vantagem do 
BI, portanto, vai além de 
embasar ações para rela-
cionamento com clientes, 
ela envolve as áreas de 
produto, passando por 
marketing e comercial, 
até chegar em customer 
success.

Mas também há desa-
fios que impedem um 
crescimento mais ace-
lerado desse mercado. 
De acordo com relatório 
da consultoria global 
Gartner, divulgado no 
ano passado, a maior 
parte das organizações 
tem dificuldade de levar 
programas-piloto em IA 
para toda a empresa, o 
que limita a percepção 
de valor desses projetos. 
Os motivos disso são in-
certeza, risco, mindset, 
custos e infraestrutura, 
segundo o documento. 

As organizações preci-
sam alinhar as áreas de 
negócios à de TI, de modo 
a priorizar ações mais sim-
ples inicialmente, mas que 
gerem valor rapidamente. 
Ter um time com experi-
ência bem-sucedida em 
projetos de IA pode ajudar 
a minimizar esses fatores 
de risco.

(*) - É diretor Comercial na Supero 
Tecnologia, empresa de soluções 
de TI e alocação de mão de obra 

especializada (www.supero.com.br).

tão particulares, se enga-
na. Atendentes humanos 
também estão a par dessas 
informações e as usam 
para ajudar na jornada de 
compra, cujo pagamento 
será feito com escanea-
mento facial e a entrega, 
diretamente no endereço 
desejado pelo cliente. 
Tudo isso é baseado em 
ferramentas da IA, como 
a business intelligence, o 
deep learning e o machine 
learning.

E o atendimento da-
quele supermercado não 
é utopia: já há condições, 
pelo menos em termos 
tecnológicos, de oferecer 
uma experiência como 
essa. No Brasil, os gastos 
com Inteligência Artifi-
cial (IA) devem atingir 
os US$ 464 milhões este 
ano (algo em torno de 
R$ 2,5 bilhões), puxados 
pelos investimentos em 
chatbots, com taxas de 
crescimento próximas a 
30% sobre o ano de 2020. 
As previsões constam no 

Anteriormente, todos 
os visitantes do market-
place viam a mesma vitri-
ne, o que não era muito 
atrativo e resultava em 
poucas vendas diretas. 
Com a solução, é como se 
o cliente fosse atendido 
por um vendedor que 
conhece o seu gosto, e vai 
oferecer um produto que 
combina com seu estilo. 
A transformação digital 
no relacionamento com 
os clientes vem com um 
adicional que também 
pode ser trabalhado 
com IA: o alto volume 
de dados. 

E aqui reside, hoje, 
o que pode diferenciar 
competitivamente uma 
organização. Com in-
teligência artificial por 
meio de uma das suas 
ramificações, o Business 
Intelligence (BI), os da-
dos que a empresa gera 
no relacionamento com 
os clientes podem ser 
tratados para se trans-
formar em informações. 
Isso significa que, pode-
-se identificar padrões 
de interações, por exem-
plo, como dúvidas mais 
frequentes, problemas 
recorrentes e padrões 
de uso. 

Ele também pode ser 
usado para entender o 
comportamento de pros-
pects e até do seu públi-
co. Esse material gera 
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mais recente relatório 
anual da Brasscom.

Hoje, chatbots, assisten-
tes virtuais e plataformas 
de comunicação com 
machine learning são a 
bola da vez na criação 
de pontos de contato 
efetivos com os clientes. 
Só em 2019, a Amazon 
vendeu 100 milhões de 
down loads da assistente 
virtual Alexa. Interagir 
com a IA tem se tornado 
cada vez mais comum. Isso 
porque o poder de coman-
dos por voz, por exemplo, 
adequa-se perfeitamente 
a tarefas cotidianas, como 
ligar um eletrodoméstico 
ou tocar uma música. Elas 
resolvem e automatizam 
vários processos que não 
precisam ser executados 
por humanos. 

Entender o que os clien-
tes dizem para evoluir o 
atendimento da inteligên-
cia conversacional e per-

mitir que um assistente 
virtual, que hoje responde 
a comandos, crie diálogos 
proativos e contínuos com 
clientes, enviando men-
sagens na hora em que 
eles precisam, é uma das 
grandes oportunidades 
deste mercado. 

Com IA, por exemplo, os 
dados gerados no relacio-
namento entre empresa 
e clientes podem ser 
trabalhados e transfor-
mados em informações 
para identificar padrões 
de interações, como dú-
vidas mais frequentes, 
problemas recorrentes e 
padrões de uso.

Com base na experiên-
cia de compra anterior, a 
Supero Tecnologia  passou 
a oferecer uma vitrine 
personalizada para cada 
pessoa, triplicando as ven-
das do e-commerce nos 
locais em que a solução já 
foi implementada. 
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