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O Open Investments é uma iniciativa que abre a possibilidade de 
que dados e serviços relacionados aos produtos de investimentos se-
jam compartilhados. Assim, além das informações que já estão sendo 
compartilhadas hoje no contexto do Open Banking, em breve serão 
contempladas também outras informações, desta vez referentes a 
fundos de investimentos, títulos diversos, ações entre outros.  

open investment: como deve funcionar e quais são 
os benefícios para o mercado

No atual cenário corporativo, em que a transformação digital tem 
papel fundamental no aprimoramento de processos por meio de solu-
ções tecnológicas inovadoras e eficientes, a busca por modernização no 
ambiente de trabalho ganha destaque no mundo corporativo, impac-
tando diretamente o modelo de negócios das companhias, obtenção 
de melhores resultados, além da forma como elas se posicionam no 
mercado. Neste cenário, a segurança fiscal e a conectividade ainda 
causam preocupação às empresas. Afinal, tão importante quanto ter 
um ambiente moderno, é consolidar um espaço seguro para que as 
equipes consigam realizar operações de forma otimizada e com garantia 
de segurança durante a execução de todos os procedimentos.   

Conectividade e segurança fiscal: é possível unir as 
duas coisas?

Em debates recentes sobre o futuro da tecnologia, um dos as-
suntos que mais estão em alta e permanecem sendo estudados por 
todo o mundo é a quinta geração da conexão de internet móvel, 
popularmente conhecida como 5G. De acordo com um levantamento 
realizado pela Viavi Solutions, 65 países já adotaram essa tecnologia, 
sendo 1,6 mil cidades com conexão 5G. Apenas em 2021, 301 novas 
cidades entraram nessa categoria, 20% a mais em comparação com 
o final de 2020.  

A percepção mundial sobre a era 5g
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negócios em Pauta

land rover e o novo defender 90 
Após um ano de sucesso de vendas do Defender 110, a Land 

Rover apresenta o novo Defender 90, completando a família de 
um dos veículos mais emblemáticos da marca. Equipado com a 
potente motorização P300 de quatro cilindros a gasolina com 300 
cv, chega em grande estilo, aliando atributos de performance, 
tecnologia de ponta e um desempenho off-road sem preceden-
tes. Configurável em diversas combinações de cores e estilos, 
está disponível em pré-venda com unidades limitadas em todas 
as concessionárias. Apresentado pela primeira vez em 1948, o 
Defender nasceu para incorporar o #EspíritoLandRover, de ir 
acima e além, oferecendo capacidade para enfrentar qualquer 
superfície com conforto e segurança. Com design marcante, em 
seu interior, revestimentos em couro Ebony ou Acorn/Lunar, dão 
o tom refinado e luxuoso à cabine.    leia a coluna completa 
na página 3

Foto: media.landrover.com/reprodução
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Webinar gratuito “Aspectos controvertidos da 
lei 14.195/2021”

@O objetivo do encontro é discutir a Lei 14.195/2021, que 
dispõe sobre a facilitação para abertura de empresas, a 

proteção de acionistas minoritários, a facilitação do comércio 
exterior, o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos (Sira), 
as cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, a profissão 
de tradutor e intérprete público, a obtenção de eletricidade, a 
desburocratização societária e de atos processuais e a prescrição 
intercorrente na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Códi-
go Civil). Os expositores serão: Viviane Girardi (Presidente da 
AASP), Paulo Henrique dos Santos Lucon (Presidente do IBDP) 
e Marcelo Vieira von Adamek (ex-Presidente da AASP) (mla.bs/
f9681f6b).    leia a coluna completa na página 2
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PrioridAde

um mercado em constante 
crescimento na América do Norte e 
na europa, mas ainda desconhecido 
por grande parte dos profissionais 
da indústria brasileira. 

esse é o TPM, sigla em inglês para 
'Trade Promotion Management', um 

segmento já apontado como tendência na 
retomada do Varejo Físico no país e que 
já tem uma empresa de tecnologia 100% 
nacional como uma das primeiras do setor.
 
Fundada em 2019 por cinco sócios, essa 

é a Arker, uma startup especializada nes-
se novo mercado, que tem como missão 
expandir cada vez mais esse modelo de 
negócio não só no Brasil, como no conti-
nente. Com atuação em diversos países 
da América Latina, como Argentina, 
México, Guatemala, Colômbia e Peru, 
a empresa já conta em seu portfólio de 
clientes com algumas gigantes do setor, 
como Grupo Bimbo, Genomma Lab, M. 
Dias Branco, Ontex e Pepsico.
 
“Na prática, o TPM funciona como 

uma plataforma de gestão de verbas 
comerciais, utilizada pela Indústria e 
pelo Trade para desenvolver, acompa-
nhar, simular e mensurar estratégias de 
promoção e/ou venda de determinado 
produto, em diferentes pontos de venda. 

No mercado de TPM, as empresas 
dispõem de ferramentas que abarcam 
desde o planejamento orçamentário 
até a execução e a comprovação de 
ações comerciais por meio de reconhe-
cimento de imagem, além de metrificar 
a cadeia de verba comercial assim 
como a internet faz com a publicidade”, 
explica Thomaz Camanho, fundador e 
CEO da Arker.

trade Promotion management na 
retomada do varejo físico brasileiro
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Utilizando recursos de Inteligência Ar-
tificial, Big Data e Analytics, o software 
desenvolvido pela Arker também dispõe 
de um módulo transversal de TPO (Trade 
Promotion Optimization), que funciona 
como uma ferramenta analítica e de 
planejamento preditivo, calculando a 
elasticidade de preço e potencial de 
venda por tipo de acordo, marca e cliente. 

Entre suas aplicações estão ROI (Re-
torno sobre Investimento) das ações e 
sugestão de alocação orçamentária por 
marca, SKU (sigla em inglês para Uni-
dade de Manutenção de Estoque) ou 
por cliente. “A implementação de uma 
plataforma de gestão de verbas possibilita 
automatizar a gestão e o controle das 
verbas comerciais das empresas, digita-
lizando a operação para que as equipes 
Comerciais e de Vendas ganhem tempo 
e efetividade em suas ações estratégicas. 

Após um ano de utilização da fer-
ramenta, já é possível perceber um 
aumento médio de 10% de rentabili-
dade. O que representa um ganho de 
R$ 2 milhões para uma empresa com 
faturamento anual de R$ 200 milhões, 
por exemplo”, diz Thomaz.

Com planos de criar um Summit inédi-
to no país para os profissionais da área 
de Revenue Management – já bastante 
conhecidos na área de Turismo, mas 
que agora também estão ganhando 
espaço à frente do mercado de TPM –, 
ainda neste segundo semestre a Arker 
também irá promover um webinar gra-
tuito e aberto a todos os interessados 
sobre o assunto com cases práticos de-
senvolvidos em parceria com clientes.
 
“Com o avanço da vacinação no país, 

a flexibilização das medidas restritivas 
e a implantação do modelo híbrido de 
trabalho já adotado por várias empre-
sas, o Varejo Físico deve, aos poucos, 
retomar o fôlego. Segundo dados do 
IBGE, de janeiro a junho deste ano o 
setor já acumula crescimento 6,7%. 

O que representa uma ótima opor-
tunidade para as indústrias diversi-
ficarem sua estratégia de gestão de 
verbas comerciais, reduzindo custos 
de operação com foco no aumento 
rentabilidade e, claro, contando para 
isso com a ajuda da tecnologia”, conclui 
Thomaz.- Fonte e outras informações: 
(www.arker.com.br).

um  
divisor  
de águas

Gaudêncio Torquato

Política
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exportações do agronegócio
A balança comercial do agronegócio 

registrou valor recorde no mês de 
agosto, motivada pela alta dos preços 
internacionais das commodities. O valor 
exportado foi de US$ 10,90 bilhões, cifra 
26,7% superior aos US$ 8,60 bilhões no 
mesmo mês de 2020. Somente em 2013, 
as exportações alcançaram o mesmo pa-
tamar de US$ 10 bilhões para os meses de 
agosto. Apesar do recorde, a participação 
do agronegócio no total das exportações 
do país caiu de 49,4% (agosto/2020) para 
40,1% (agosto/2021) - (Mapa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-decada-de-business-agility-o-ritmo-das-mudancas-nunca-foi-tao-acelerado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/saiba-quais-sao-as-alteracoes-do-ir-aprovadas-pela-camara-e-enviadas-ao-senado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/um-divisor-de-aguas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-percepcao-mundial-sobre-a-era-5g/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/open-investment-como-deve-funcionar-e-quais-sao-os-beneficios-para-o-mercado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conectividade-e-seguranca-fiscal-e-possivel-unir-as-duas-coisas/
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Um divisor  
de águas

A área política, 
por mais que junte 
grupos de interesse 
comum tem o dom de 
autopreservação.

Foi um divisor de águas, 
ou ainda, o maior di-
que que se construiu 

para evitar a inundação da 
política com os destroços 
causados pelas ações sem-
pre pensadas, nunca im-
pensadas, do atabalhoado 
presidente Jair Bolsonaro. 

E esse dique contou com 
a destreza de construtor 
e carpinteiro, qualidades 
do ex-presidente Michel 
Temer. E por que este é 
considerado o último divi-
sor de águas? Pelo nível de 
enchente provocada junto 
ao Poder Judiciário com re-
percussões de monta sobre 
as cúpulas congressuais. 

Um palavreado desbocado 
nunca ouvido. Qualquer 
novo tsunami, se ocorrer, 
não apresenta escapatória: 
o construtor de diques, 
Michel Temer, não teria 
suporte moral para vir a 
trabalhar nos estragos re-
feitos, os juízes do Supremo 
se dariam por esgotados e 
conscientes de que nada 
se pode esperar daquele 
navio que dispara torpedos 
intermitentes. 

O termo impeachment, 
hoje apenas uma palavra a 
frequentar o dicionário de 
Brasília, ganharia funda-
mento e o desembarque das 
tropas aliadas do capitão do 
transatlântico seria um ato 
pensado sob o fluxo de ondas 
fortes que inundariam os du-
tos da opinião pública. Vamos 
analisar ponderadamente 
esta reflexão. A Opinião 
Pública se origina de áreas 
de pensamento que se for-
mam, sem articulação prévia, 
juntando-se em bolhas. 

Geralmente tais bolhas 
nascem no meio das classes 
médias, e costumam ter 
uma antena virada para os 
fatos. A área política, por 
mais que junte grupos de 
interesse comum – verbas, 
benefícios, espaços na ad-
ministração – tem o dom de 
autopreservação. Não pula 
o abismo. E confere seus 
passos com o caminhar dos 
grupos de Opinião Pública.

Diz-se que Bolsonaro não 
mudaria por ter um foco 
para iluminar suas bases. 
Mas tais bases não chegam 
a 30%. E tendem a diminuir 
se alinharmos os fatores que 
poderão estreitar o tamanho 
dos contingentes: apagões de 
energia, decorrentes da crise 
hídrica;  continuidade da crise 

sanitária; pequena reação da 
economia, com o desemprego 
jogando alto; crise política 
sem passos avançados; auxílio 
Brasil, substituto do Bolsa Fa-
mília, sem estofo para agradar 
milhões de famílias.

Portanto, é de se prever 
um Bolsonaro mais contido, 
sob pena de que continue a 
agradar parcela de seu elei-
torado, mas a desagradar os 
maiores conjuntos eleitorais. 
Os políticos agirão com um 
olho plantado no Planalto, 
outro na planície. O PP que, 
aliás, não quer Bolsonaro em 
seus quadros, vai se esfor-
çar para acender uma vela 
a Deus, outra ao demônio. 
E a economia? O que resta 
a Paulo Guedes fazer para 
agradar o tal mercado?

Dito isso, vem à tona a 
figura de bombeiros e cons-
trutores de diques. Michel 
Temer, em nova escalada de 
adjetivos ferinos, poderia 
voltar a ajudar o presidente 
com novas cartas e com-
promissos? Difícil. Depois 
de recuperar uma imagem 
borrada por “jogadas” que 
se conhecem, seria pouco 
provável que o ex-presi-
dente topasse se meter em 
uma enrascada, a ideia de 
vir novamente a por panos 
quentes entre os Poderes.

Quanto a estes, a cautela 
impera. Todos os ministros 
estão vacinados contra 
novas mordidas do “cão rai-
voso”. Alexandre de Moraes, 
por exemplo. Um magistrado 
de alto gabarito, professor de 
Direito, e Luis Roberto Bar-
roso, um dos mais prepara-
dos magistrados, se dariam 
ao exercício de, mais uma 
vez, entrarem numa espécie 
de pacto de não agressão? 
Nem o papa Francisco daria 
endosso a mais uma tentati-
va de harmonia.

Por todas essas razões, 
o país entra na era do di-
visor de águas. E qualquer 
pedra que Bolsonaro atirar 
em Chico baterá na cabeça 
de Francisco, a exibir a 
disposição dos juízes do 
STJ, TSE e STF de agirem 
como um corpo unitário. 
Os riscos estão postos. Por 
último, convém lembrar a 
índole autoritária do nosso 
mandatário-mor. Para ele, 
ou tudo ou nada. Mas os 
militares dariam endosso a 
um ato golpista? 

É bom lembrar que os 
vasos comunicantes fazem 
a sociedade respirar em 
conjunto, como um todo 
inseparável.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Aproxima-se a data  
de lançamento do  

telescópio James Webb
A NASA prepara-se para lançar seu telescópio James Webb, que entre outras, assumirá algumas missões, as 
quais vêm sendo cumpridas pelo Hubble, em serviço desde 1980. O engenho recebeu o nome de um antigo   
administrador da NASA, James Edwin Webb, que liderou o programa Apollo e outras importantes missões espaciais.

Vivaldo José Breternitz (*)

O lançamento do James Webb 
foi adiado diversas vezes, mas 
agora está marcado para 18 de 

dezembro, após seus testes terem sido 
concluídos no final de agosto. Entrará 
em órbita levado por um foguete Aria-
ne 5, fabricado pela Airbus e que será 
lançado da base de Kourou, na Guiana 
Francesa. 

É um projeto bastante longo: seu 
desenvolvimento começou em 1996, 
com lançamento inicialmente previs-
to para 2007, mas em 2005 a equipe 
envolvida descartou grande parte do 
trabalho efetuado até então e passou 
a reprojetar o telescópio.

A construção foi dada como concluída   
em 2016, com lançamento previsto 
para 2018, mas testes apontaram uma 
série de problemas, que geraram novos 
atrasos, agravados pela pandemia.

A importância do telescópio é muito 
grande; é considerado o sucessor do 
Hubble, mas com capacidade de de-
tecção de corpos celestes muito maior. 
Pesando 6,5 toneladas, é extremamente 
sofisticado do ponto de vista técnico, 
havendo inclusive a exigência de que 
seus instrumentos permaneçam extre-
mamente frios (-225 ºC), para garantir 
a precisão de suas observações.

real de que o James Webb ajude a re-
solver uma série de mistérios cósmicos 
durante sua breve existência.

Kourou foi escolhido como local 
de lançamento pela sua proximidade 
do Equador, o que permite o uso de 
foguetes menores e mais baratos para 
a colocação de engenhos em órbita. 
Nossa base de Alcântara, no Maranhão, 
caso estivesse em plena operação, 
poderia ser um local alternativo para 
o lançamento, mas diversos fatores, 
inclusive de ordem política, impedem 
o seu uso.

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

Sua missão será relativamente curta, 
ele não terá uma vida útil tão longa como 
a do Hubble. Como estará em uma órbita 
muito alta, que não pode ser atingida 
pelos ônibus espaciais, não poderá ser 
reabastecido ou receber manutenção. 
A NASA diz que ele deverá permanecer 
em operação por 5 anos, embora haja 
uma expectativa otimista de 10 anos.

Todo o esforço e o investimento de 
US$ 3,5 bilhões podem valer a pena. 
Além de lançar mais luz sobre o as ori-
gens do Universo, o telescópio   também 
deve ajudar os astrônomos e astrofísicos 
no preenchimento de lacunas em estu-
dos acerca de áreas nas quais o Hubble 
não é eficiente. Há uma chance muito 
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News@TI
quatro para São Paulo, quatro para Brasília, duas para Belo Horizonte e 
duas para o Rio. O programa tem duração de um ano, com início em janeiro 
de 2022, e será no formato job rotation, que dá a oportunidade ao trainee 
de passar por diferentes áreas e ter contato com os diversos produtos e 
setores da empresa. As inscrições vão até 26 de setembro no link https://
bit.ly/trainee-valor-2022. Para os aprovados no programa, será necessário 
realizar a certificação Ancord (Associação Nacional das Corretoras de 
Valores), que habilita e regulariza a atuação na área. A Valor orienta em 
relação à prova e disponibiliza material para que o candidato se prepare 
para a certificação, que pode ser feita online. 

TS Shara lança ferramenta para visualização 
em 3D de suas linhas de produtos 

@A TS Shara anuncia o lançamento de ferramenta que permite a 
visualização em 3D dos produtos da companhia. Disponível nas 

versões desktop e mobile, o TS 360° Viewer chega para proporcionar 
maior destaque na exposição dos produtos da companhia para parceiros 
e clientes. A ferramenta possibilita que os usuários tenham visão em 360° 
dos equipamentos, com opção para ampliar as imagens para visualizar os 
detalhes de design e características técnicas dos modelos, antes de realizar 
a compra. Num primeiro momento, a TS Shara liberou o acesso para os 
modelos mais buscados pelos clientes, que são: Estabilizador Powrest 
Home, UPS Compact XPro, UPS Professional, UPS PDV Checkout, UPS 
Senoidal, UPS Senno VT e UPS Gate. O TS 360 Viewer está disponível 
tanto na versão desktop quanto mobile. Para acessar a ferramenta, visite 
https://tsshara.com.br/360

M3Corp é o mais novo distribuidor da 
SonicWall Brasil

@ A SonicWall, empresa de segurança da informação que protege 
mais de 1 milhão de redes em todo o mundo, anunciou a M3Corp 

como sua mais nova distribuidora. “No momento em que comemoramos 
30 anos de inovação em cybersecurity, é significativo que recebamos na 
família SonicWall uma empresa que agrega valor ao nosso ecossistema de 
canal”, diz Dênis Guimarães, gerente de distribuição da SonicWall Brasil. 
Distribuidor totalmente focado em soluções de segurança digital, a M3Corp 
passa, agora, a oferecer a revendas e integradores de todo o Brasil o por-
tfólio completo da SonicWall. “Contando com um time com forte cultura 
em segurança, um centro de treinamento voltado ao enfrentamento das 
mais inovadoras ameaças, estoques atualizados, um laboratório preparado 
para testar tecnologias e realizar PoCs e, acima de tudo, paixão por ajudar 
o parceiro a crescer, a M3Corp atua como alavanca de modernização do 
Brasil”, explica (www.sonicwall.com/pt-br/).

Outlet de imóveis

@ A Resale é um outlet de imóveis que desenvolve soluções para ges-
tão e venda de ativos que retornam ao mercado provenientes das 

instituições financeiras, grandes empresas ou Governos. Durante o mês 
de setembro, a plataforma oferta 2220 propriedades como casas, aparta-
mentos, salas comerciais, lotes, chácaras e fazendas em várias regiões do 
país com descontos que vão até 74%, predominantemente nos estados 
de GO, PB e SP. O valor destas oportunidades tem como valor mínimo 
R$ 16.188,00 e máximo de R$  R$ 7.137.953,00 em todo o Brasil. Estes 
imóveis correspondem às bases de instituições como Banco do Brasil, 
Empresa Gestora de Ativos do Governo Federal (EMGEA), Consórcio 
Embracon, Banco BTG-Pactual e Caixa Econômica Federal. “Nosso 
time de desenvolvedores uniu Inteligência Artificial, blockchain, chatbot, 
assinaturas eletrônicas e outras tantas tecnologias para que o processo 
de compra online de imóveis seja ágil e prático”, explica Igor Freire, CRO 
da Resale (https://www.resale.com.br/).

Easy Crypto Brasil inicia as operações

@A Easy Crypto (easycrypto.com), maior exchange Neozelandesa 
de criptomoedas, amplia sua presença mundial por meio da Easy 

Crypto Brasil. As operações da Easy Crato Brasil tiveram início no dia 7 
de setembro. Segundo André Sprone, Diretor da Easy Crypto Brasil, a 
escolha da data não foi por acaso: “Escolhemos iniciar nossas operações 
no dia 7 de setembro também como um ato simbólico. As criptomoedas 
são uma importante ferramenta dos indivíduos em busca de liberdade, 
e a Easy Crypto Brasil chega para democratizar o acesso dos brasileiros 
às Criptos”. Usuários poderão realizar compra de Bitcoin e de outras 
criptomoedas em: https://easycrypto.com/br.

Motorola lança moto e20 para experiência 
completa de entretenimento 

@A Motorola lança hoje no Brasil dois smartphones para consumidores 
que procuram aparelhos com uma experiência completa por um preço 

que cabe no bolso: o moto e20 e a versão turbinada do moto g20. O moto 
e20 chega para proporcionar uma experiência de entretenimento completa: 
tela Max Vision ultra-wide de 6,5" HD+, desempenho super-responsivo 
com processador octa-core, bateria para até 40 horas de uso, sistema de 
câmera dupla com Inteligência Artificial e desbloqueio rápido com sensor 
de impressão digital. O segundo lançamento é a versão turbinada do moto 
g20, que já é sucesso de vendas na versão atual, e que chega agora com 
128 GB2 de armazenamento interno e novas cores, garantindo ainda mais 
performance aos usuários que  conhecem as especificações do modelo, 
como o avançado sistema quad câmera, a tela com alta taxa de atualização, 
a bateria com duração estendida e o desempenho incrível.

Programa de estágio da HDI Seguros oferece 
vagas para segundo ciclo de contratação

@A HDI seguros - a 4ª maior seguradora no ramo empresarial, a 5ª maior 
em Automóveis e a 6ª em Residencial - está com 22 vagas abertas 

para o segundo ciclo de seu programa de estágio. As oportunidades são 
voltadas para jovens das regiões de São Paulo (SP), Blumenau (SC), 
Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Joinville (SC), 
Uberlândia (MG), Salvador (BA) e Vitória (ES). As inscrições estão 
abertas até dia 06 de outubro, para candidatos que tenham previsão de 
formatura de janeiro de 2023 a dezembro de 2023. As áreas contempladas 
pelo programa de estágio são Operações Técnicas, Remuneração e People 
Analytics, Marketing, Sinistro Salvados, Comercial, Jurídico, Qualidade 
de Serviços, Projetos TI, Processos e Projetos de Produtos, TI Controle 
Operacional, Analytics e Investimentos. As inscrições são feitas por meio 
do site https://www.redecidada.org.br/estagionarede/.

Nuveto lança Portal Exclusivo para apoiar 
parceiros no Brasil

@ A Nuveto , empresa brasileira de soluções em nuvem para as áreas de 
atendimento e relacionamento com o cliente, distribuidora exclusiva 

da Five9 no Brasil, acaba de lançar seu portal dedicado para a capacitação 
de parceiros. O objetivo da área de Canais é estar mais próxima destas em-
presas, oferecendo acesso às informações sobre produtos e serviços, bem 
como incentivar o aperfeiçoamento por meio de treinamentos comerciais e 
técnicos, além de maior integração entre eles para troca de conhecimentos 
e eventuais parcerias na geração de negócios (https://www.nuveto.com.br).

Valor Investimentos seleciona trainee para 
atuar no mercado financeiro

@A Valor Investimentos está com inscrições abertas para o seu Programa 
Trainee de Valor. São 20 vagas, sendo oito para trabalhar em Vitória, 

ricardosouza@netjen.com.br

Com o objetivo de reunir a 
comunidade do violão brasileira 
em apenas um lugar, a produtora 
Prime Arte acaba de lançar a Vitri-
ne ZapMusic, primeira rede social 
para profissionais do violão de todo 
o Brasil, com espaço voltado para a 
divulgação de seus trabalhos e que 
promove intercâmbio de conheci-
mento, experiência e Networking 
qualificado. Totalmente gratuita, 
a plataforma já está disponível 
e permite que qualquer violo-
nista monte um perfil de forma 
igualitária, independente de sua 
reputação ou grau de habilidade. 

Segundo Leandro Alvarenga, 
CEO da Prime Arte e criador da 
Vitrine ZapMusic, o motivo da 
criação da plataforma é unir a 

comunidade do violão e oferecer 
um espaço para os músicos se 
promoverem. “Não é tão simples 
para o artista ter um website 
que o agrade. Além das versões 
baratas serem pouco atraentes, 
é um tempo precioso consumido 
por essa atividade. A Vitrine Za-
pMusic vem para auxiliar nesta 
questão. Ela é um espaço para 
violonistas divulgarem seu traba-
lho de forma gratuita e moderna, 
com uma área administrativa que 
eles mesmo possam mexer e que 
tenha tudo o que eles precisam, 
além da possibilidade de fazer 
novas amizades neste ramo e até 
mesmo dos usuários trabalharem 
juntos”, informa (zapmusic.com.
br/vitrine).

Primeira rede social para violonistas do Brasil, 
Vitrine ZapMusic estreia e já conecta músicos



www.netjen.com.br
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3º Energy Storage Brasil, realizado de forma híbrida, tanto com palestras 
online como também presenciais, assim como a realização da feira com 
os principais players do setor. O  evento objetiva transmitir informações 
e posicionar fabricantes, distribuidores e integradores do setor, de modo 
a fortalecer a indústria de armazenamento de energia do país e assim 
construir oportunidades de negócios, novas parcerias bilaterais e tec-
nologias para o fortalecimento da cadeia produtiva.  Mais informações 
e inscrições: (https://www.energystoragebrasil.com/site/evento/).

E - O ServiceNow 
A Labenu, EdTech que oferece cursos voltados para a inclusão de 
pessoas no mercado de tecnologia, realiza, a partir do próximo dia 25, 
o seu primeiro hackathon, o Tech Start Labenu, em parceria com as 
empresas Accenture e ServiceNow. O evento busca ser mais uma fer-
ramenta de inclusão de pessoas no mercado de tecnologia, trazendo os 
mais diversos perfis de profissionais para participar da competição. A 
iniciativa, 100% gratuita, acontece de forma online no formato de uma 
maratona de desenvolvimento e conhecimento, com objetivo de ensinar 
ServiceNow para quem participar e ainda possibilitar a contratação de 
até 50 pessoas pela Accenture ao final do evento, para trabalhar com a 
ferramenta. Inscrições: (www.labenu.com.br).

F - Demandas de Clientes
Focada em oferecer serviços inovadores e de qualidade ao mercado, 
a Siemens inova ao lançar a Susie, assistente virtual que irá agilizar as 
demandas de clientes e parceiros junto à companhia. Ao automatizar a 
consulta por informações, a nova ferramenta reforça o relacionamento 
entre as partes gerando mais assertividade e facilidade aos processos 
envolvendo tanto profissionais internos quanto externos. Entre os 
temas que a Susie irá auxiliar estão: questões gerais sobre informa-
ções de vendas, produtos equivalentes ou substitutos, indicação de 
distribuidores, informações técnicas e de catálogos, dúvidas sobre 
cobrança, status de pedidos tanto de compra quanto de pós-venda, 
além de ajudar no direcionamento a outras áreas. Mais informações: 
(www.siemens.com). 

G - Transporte por Dutos
As melhores práticas, projetos e iniciativas para eficiência, qualidade e 
segurança no transporte por dutos serão destacados por especialistas 
internacionais, entre 9 e 11 de novembro, em formato 100% online, na 
13ª edição da Rio Pipeline Conference & Exhibition, um relevante canal 

A - Revolução da Gentileza
Entre os próximos dias 23 e 25, com transmissão online e gratuita, acon-
tece a 6ª edição do Festival Verbo Gentileza. A sociedade se vê diante de 
novos desafios na forma de se relacionar, de evoluir e é preciso uma união 
de pensamentos e forças para revolucionar. Não se deve abandonar os 
aprendizados conquistados até aqui. O tema deste evento é Revolução 
Gentil,  que vem de gente; gente disposta a agir e transformar. O que 
vai tirar do lugar onde estamos e nos levar para um futuro melhor é 
nossa humanidade, nossa gentileza. O Festival contempla, ainda, uma 
agenda social que colabora para o alcance da meta 2030 da ONU. Acesse: 
(https://www.sympla.com.br/produtor/verbogentileza).

B - Área Contábil 
O Sescoop/RJ oferece cursos online gratuitos para profissionais da 
área contábil por meio da plataforma de Educação a Distância, a Ca-
pacitacoop. O pessoal da área contábil pode fazer, sem pagar nada, um 
dos cursos disponíveis e melhorar sua pontuação de desenvolvimento 
profissional. Ao todo, são oferecidos quatro cursos: Governança Coo-
perativa - Princípios e Boas Práticas; Tributação de Cooperativas para 
Contadores; Contabilidade de Cooperativas para Dirigentes; e Contabi-
lidade de Cooperativas para Contadores. Os cursos são abertos também 
a profissionais que exercem atividades de auditoria independente nas 
instituições financeiras. Informações e inscrições: (https://www.capacita.
coop.br/sescoop).

C - Negócios Promissores
A Meta Ventures, Corporate Venture Capital da Meta, lançou o Bring Your 
SaaS 2, uma competição de startups que objetiva identificar e reconhecer 
os negócios promissores, com alto potencial de crescimento e sinergia 
com os negócios e clientes da Meta. Podem se inscrever organizações 
com modelos de negócio SaaS, destinados ao mercado B2B ou B2B2C. 
Os três primeiros colocados se tornam candidatos a receber até R$ 1,5 
milhão em investimentos, além da oportunidade de conexão com a Meta 
e seus clientes. Os vencedores serão anunciados após a apresentação de 
pitches dos finalistas em 27 de outubro. Para inscrições, regulamento e 
mais informações acesse: (www.metaventures.com.br).

D - Armazenamento de Energia
Organizado pelo Grupo FRG Mídias & Eventos, nos dias 6 e 7 de outubro, 
na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em Curitiba, acontece 

de comunicação para fortalecer a relação de confiança entre a indústria 
e a sociedade, esclarecendo os benefícios e a importância desta atividade 
para o desenvolvimento nacional. A conferência contará com duas salas 
simultâneas para mais de 30 horas de debates e tradução simultânea 
com foco em tecnologias e aplicações, ambiente regulatório, integridade, 
transição energética, offshore e ambiente de negócios. Mais informações 
e inscrições: (www.riopipeline.com.br).  

H - Inovação Disruptiva
Entre os próximos dias 22 e 25, em Concórdia, no interior de Santa 
Catarina, de forma presencial, acontece o Evento Hoje, uma das maiores 
experiências de inovação e empreendedorismo disruptivo do país, se-
guindo todos os protocolos sanitários. Ao longo de quatro dias, o público 
terá acesso a palestras de nomes como Glória Maria (jornalista), Thiago 
Nigro (do Primo Rico), Geraldo Rufino (empreendedor), Leandro Karnal 
(escritor), Dado Schneider (professor) e Fabiana Tchalian (da Água na 
Caixa). Os temas abordam tendências, futurismo, empreendedorismo, 
inovação, mercado, tecnologia, gestão, pessoas, vendas, marketing, 
resiliência e positividade, conteúdos inspiradores para que, a partir 
dessas experiências, aconteçam grandes transformações em todos 
os segmentos da sociedade. Inscrições e mais informações: (https://
eventohoje.com.br/).

I - Logística e Mercado
Dentro do movimento de transformação digital o tema eficiência logística 
está em destaque nas decisões estratégicas, ganhando cada vez mais 
atenção de grandes companhias, CEO’s e profissionais da área. Entre 
os próximos dias 21 e 23, acontece a Logística Brasil, que reúne expe-
riências e tendências logísticas que  impactam o mundo dos negócios. 
Totalmente online e gratuito, a programação acontece das 13h00 às 
19h00. Inclui a participação de líderes de companhias como Brinks, 
Arezzo & Co, Tetra Pak, Magalu, 3M, Grupo Boticário, Amanco Wavin, 
Transpocred, BBM Logística, Prolog, Multilog, Syncreon Logística, DHL 
Supply Chain, Braspress, Favela Holding, MadeiraMadeira, Lojas Lebes, 
Navita e Léo Madeiras. Além de Abralog e CNT.  Inscrições e outras 
informações:(https://seniorlogisticabrasil.com.br/).

J - Rodadas de Negócios
Entre os dias 23 e 27 de outubro, acontece a Feira do Empreendedor 
2021 de forma totalmente online e gratuita e com uma ampla pro-
gramação que inclui a realização de rodadas de negócios virtuais. A 
expectativa do Sebrae é que mais de 300 micro e pequenas empresas 
se reúnam no ambiente da feira para negociar seus produtos e serviços 
com compradores nacionais e internacionais. Considerada a maior feira 
de empreendedorismo do mundo, o evento é uma oportunidade para os 
donos de pequenos negócios encontrarem parceiros e se relacionarem 
com o mercado dentro e fora do país. Para os compradores nacionais, 
as rodadas acontecerão entre os dias 23 e 25. Já nos dias 26 e 27 será a 
vez dos compradores internacionais. Saiba mais em: (www.feiradoem-
preendedor21.com.br).

Coaching como solução de 
conflitos entre diferentes 

gerações no trabalho

Recentemente surgiu 
um grande embate 
nas redes sociais sobre 
o que é ser “cringe”, 
(que corresponde a 
algo vergonhoso)

Por conta de alguns 
hábitos, como tomar 
café da manhã, usar 

determinadas roupas, falar 
repetidamente sobre ‘bole-
tos’, entre outros, provocados 
pela Geração Z – composta 
por nascidos em 1995, até 
o início dos anos 2010 – e 
que está bem presente na 
internet, mas confronta os 
chamados Millenials, nasci-
dos entre 1980 e 1994. 

Embora de certa forma 
até engraçada, a discussão 
não é nenhuma novidade, já 
que os conflitos geracionais 
acontecem há bastante tem-
po, tanto na convivência de 
forma geral, como no âmbito 
profissional, em que é possí-
vel encontrarmos diferentes 
idades em um mesmo am-
biente corporativo.  

Segundo o IBGE, entre 
2012 e 2016, por exemplo, 
houve um aumento de 16% 
de pessoas com 60 anos ou 
mais no mercado de trabalho. 
Portanto, Veteranos, Baby 
Boomers, Geração X, Y e Z 
estão convivendo cada vez 
mais no trabalho, na família, 
na escola, academia, entre 
outros ambientes, e isso 
não é, de maneira alguma, 
um problema. Trazer essa 
discussão para o processo de 
coaching pode até parecer 
complicado, se questionar-
mos quem são millenials, 
geração Z e assim por diante. 

No entanto, quando con-
seguimos entender quem é 
quem, é possível chegar a um 
alinhamento e identificar em 
que momento cada pessoa e 
profissional se encontram – e 
é justamente esse o trabalho 
do coaching, que vai propor 
questionamentos estratégi-
cos, e apoiar, assim, a busca 
por soluções. A juventude 
de hoje responde melhor 
ao estímulo, ou o desafio é 
a melhor alternativa? Suas 
aspirações são alcançar rea-
lização pessoal e profissional, 
ter equilíbrio, estabilidade na 
carreira ou satisfação pesso-

al, por exemplo? 
Estamos habituados a pa-

drões em relação às gerações. 
Alguns podem acreditar que 
pessoas mais jovens possuem 
mais energia e que pessoas 
com mais idade carregam 
consigo mais sabedoria, por 
exemplo. Mas esses padrões 
nem sempre correspondem 
à realidade. Portanto, é fun-
damental olhar para essas 
questões e refletir o que pode 
incomodar, impedir o cresci-
mento e evolução, por conta de 
crenças que não agregam, ao 
contrário, só fazem retroceder.  

Com o suporte especializa-
do de coaches profissionais e 
que saibam apoiar correta-
mente os clientes, teremos 
um caminho para entender 
melhor o que cada geração 
espera, aprendeu e, princi-
palmente, o que cada uma 
está disposta a aprender. É 
importante ter alguém sério 
e competente, que faça o 
cliente expandir a sua visão 
e eliminar um possível “ponto 
cego”, para tornar viável a 
jornada para o sucesso.  

No sentido de autenticar o 
trabalho desenvolvido pelo 
coach, a contribuição da 
ICF – International Coaching 
Federation, é vital, uma vez 
que os profissionais creden-
ciados seguem um rigoroso 
padrão de formação que exige 
a comprovação de horas de 
treinamento específico em 
coaching, de atuação como 
coach e de mentoria, além 
de provas teórica e prática 
como parte desse processo. 

A ICF é uma instituição 
independente de escolas ou 
cursos de coaching, que possui 
um robusto Código de Ética e 
Competências Essenciais, e 
promove o desenvolvimento 
da maior rede global, contando 
com mais de 35mil coaches 
profissionais. E, como lição 
final canalizada pelo coaching, 
aprendemos que as diferenças 
entre gerações não devem ser 
vistas como empecilho, mas 
uma rica oportunidade de troca 
de conhecimentos, que possi-
bilita o crescimento humano e 
a diversidade de pensamento, 
costumes e experiências. 

(*) - É presidente eleita da ICF 
Capítulo Brasil, presidente 

da ICF São Paulo e ex- diretora de 
desenvolvimento da ICF São Paulo 

(www.icfbrasil.org). 

Cândida Semensato (*)

A medida vale para os 
revendedores que 
vendem combustíveis 

de marcas diferentes da exi-
bida nos postos de revenda. 

Segundo a Secretaria-Ge-
ral da Presidência da Repú-
blica, a decisão flexibiliza a 
chamada “tutela à bandeira”, 
pondo fim às restrições im-
postas aos postos que optem 
por exibir a marca comercial 
de um distribuidor, ditos 
“bandeirados”, que eram 
proibidos de comercializar 
combustível de outros forne-
cedores. O decreto disciplina 
a aplicação de uma norma 
legal prevista na MP 1.063, 
publicada em agosto. 

Posteriormente, uma 
outra MP autorizou a re-

O consumidor deve ser informado 
sobre origem do combustível.

Perda de 
R$ 100 milhões/dia 
com atraso no 5G

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, lamentou o adia-
mento da conclusão da análise 
do edital do leilão do 5G, por 
decisão da Anatel) O adiamento 
ocorreu após pedido de vista feito 
pelo conselheiro Moisés Queiroz 
Moreira. A data para retomada da 
discussão ainda não foi definida. 
O plenário do Tribunal de Contas 
da União (TCU) havia aprovado o 
edital no último dia 25 de agosto. 

“O edital do 5G está na Ana-
tel desde outubro de 2019. Foi 
aprovado na Anatel. Depois foi 
para o TCU, foi aprovado. O TCU 
fez algumas recomendações, não 
determinações. Normalmente, 
quando volta o processo para a 
Anatel, eles vão se debruçar em 
cima do que foi falado no TCU, 
não em temas que já tinham 
sido debatidos exaustivamente 
dentro da própria Anatel”, afir-
mou o ministro. Fábio Faria citou 
cálculos, atribuídos a estudos da 
Universidade de Columbia, nos 
Estados Unidos, que apontam 
perda milionária para o país se 
houver atraso na implementação 
da nova tecnologia. “Nas nossas 
contas, estamos falando de um 
projeto que vai ter US$ 1,2 trilhão 
nos próximos anos para o Brasil, 
que representa 2,8 bi por mês de 
prejuízo, caso a gente demore a 
implementar. Portanto, um pe-
dido de vista desses representa 
em torno de R$ 100 milhões por 
dia” (ABr).

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pe-
dro Guimarães, anunciou 
que o banco vai reduzir a 
taxa de juros para finan-
ciamento imobiliário. Os 
detalhes, segundo ele, 
serão informados amanhã 
(16). “A Caixa vai reduzir 
os juros. 

“Não tá aumentando 
a Selic? Então, a Caixa 
Econômica Federal, com 
um lucro que nunca teve, 
sem roubar, vai diminuir 
os juros da casa própria. 
Mas isso fica para quinta-
feira”, afirmou durante 
cerimônia, no Palácio do 
Planalto, para lançamento 
do programa habitacional 
voltado a profissionais da 
segurança pública.

Atualmente, a carteira 
de crédito habitacional 
da Caixa soma um volume 
R$ 528,9 bilhões, o que re-
presenta 67,3% de todo o 
financiamento imobiliário 
concedido no país. A Caixa 
oferece quatro modalida-
des de financiamento ha-

A Caixa oferece quatro modalidades 
de financiamento habitacional.
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Flexibilização da tutela 
de postos a distribuidoras
O presidente Jair Bolsonaro publicou, no Diário Oficial da União de ontem (14), um decreto que obriga 
os revendedores varejistas de combustíveis automotivos a identificar - de forma “destacada e de fácil 
visualização” - a origem do combustível comercializado

forma destacada e de fácil 
visualização. 

Nesse sentido, os postos 
ficam obrigados a expor 
em cada bomba medidora o 
CNPJ e também o nome de 
fantasia ou a razão social do 
fornecedor”, justificou a Se-
cretaria-Geral, ao informar 
que o painel de preços do 
revendedor deverá exibir 
também o nome fantasia de 
seu fornecedor. A medida 
possibilita a antecipação da 
flexibilização da tutela à ban-
deira, enquanto a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) 
finaliza o rito processual re-
gulatório, de forma a cumprir 
os objetivos de ampliação 
da competição no setor de 
combustíveis (ABr).

gulamentação dessa ma-
téria por meio de decreto 
presidencial enquanto não 
estiver vigente a norma da 
agência reguladora. “As dis-
posições do decreto visam, 

em especial, assegurar que 
o consumidor seja devi-
damente informado sobre 
a origem do combustível 
que está adquirindo, que 
deverá ser identificada de 

Caixa vai reduzir juros para 
financiamento da casa própria

bitacional. Algumas delas 
têm seus juros corrigidos 
por taxas variáveis, que 
são influenciadas pela taxa 
básica de juros, a Selic. 

O anúncio de redução 
dos juros de financiamen-
to da casa própria pela 
Caixa ocorre em meio à 
expectativa de aumento 
da taxa Selic. Atualmente 
definida em 5,25% ao ano, 
as projeções do mercado 
financeiro indicam que ela 
encerrará o ano de 2021 
em 8% ao ano.

Quando o Banco Central 
aumenta a taxa básica de 
juros, a finalidade é conter 
a demanda aquecida e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. 
Quando a Selic é reduzida, 
a tendência é de que o 
crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo 
o controle da inflação e 
estimulando a atividade 
econômica (ABr). 



Todos os seus dados 
já foram roubados – 

o novo normal

Somos assolados 
semanalmente 
por notícias de 
mega invasões e 
roubos de dados em 
diversos sistemas 
de segurança da 
informação

Dados de mais de 220 
milhões de brasilei-
ros vivos e mortos 

– inclusive os seus e os 
meus – já estão disponíveis 
neste local difuso chamado 
Dark Web que ninguém sabe 
onde fica. A lista inclui mi-
lhões de imagens de faces 
e cópia de documentos de 
identidade. Diante deste 
cenário, temos que assumir 
no nosso dia a dia que já 
são do conhecimento de 
hackers o nosso nome com-
pleto, números de telefone, 
e-mails, login e senhas, data 
de nascimento, nome dos 
pais, CPF, RG, endereço e 
dados de contas bancárias. 

Só nos resta trabalhar no 
modo “controle de danos”, 
contratando serviços de 
monitoramento gratuitos 
e pagos para nos avisar de 
investidas e tentativas de 
pedidos de empréstimos em 
nosso nome. Afinal, quando 
não tem um login e senha 
de um serviço específico, 
o hacker normalmente 
começa por ligar ou aces-
sar os serviços de crédito 
para trocar nosso número 
de celular e criar um novo 
login e senha. 

Para confirmar a proce-
dência, essas instituições 
fazem as perguntas de 
segurança – justamente as 
informações que descrevi 
que já estão espalhadas pela 
Dark Web.

O aumento da segurança 
no acesso digital e na assi-
natura eletrônica de docu-
mentos é uma necessidade 
urgente e ainda pouco im-
plementada, pois existe um 
conflito entre conveniência 
e segurança. 

E as principais formas de 
validar um usuário diferem 
muito nestes dois quesitos: 
o acesso via presencial é 
mais seguro, mas é extre-
mamente inconveniente 
e está sendo abandonado 
nestes tempos de pande-
mia. Já o acesso remoto, 
via login e senha, ainda o 
mais usado, é conveniente, 
mas muito pouco seguro. 
Basta ver o site “have I 
been pwned?” do Troy 
Hunt, que lista 11 bilhões 
de contas hackeadas. Isto 
mesmo! Bilhões! Existem 
mais contas hackeadas do 
que habitantes no planeta.

Um batimento biométrico 
remoto com base na foto de 
um documento de identi-
dade e foto da pessoa, o 
vulgo cara-crachá, dificulta 
a invasão, mas o hacker 
pode usar um Photoshop 
para alterar a foto do do-
cumento. Já um batimento 
biométrico remoto em ba-
ses do governo, como a do 
Denatran, aumenta bem a 
segurança, pois pressupõe 
que os departamentos de 
trânsito estaduais já fize-
ram a validação presencial 
do motorista. Hoje em dia, 
estes batimentos remotos 
estão sendo cada vez mais 
utilizados.

A utilização do certi-
ficado digital ICP-Brasil 
(e-CPF, e-CNPJ, etc.) é 
considerada a mais segura 
e com a validade jurídica 

do não repúdio legal. Os 
preços têm caído atual-
mente e a validação, que 
antes era obrigatoriamente 
presencial, agora pode ser 
feita via videoconferência 
para pessoas que possuem 
uma Carteira Nacional de 
habilitação (CNH). Esta 
mudança, aparentemente 
sutil, foi marco na facilidade 
de emissão, que se dá em 
menos de 30 minutos. Hoje, 
mais de 70% das emissões 
já são feitas por videocon-
ferência, e esse índice sobe 
mês a mês.

Os certificados digitais 
podem ser usados para 
acessar serviços de portais, 
como por exemplo o eCac 
da Receita Federal, e para 
assinar documentos com 
validade jurídica. Existem 
oito tipos de certificados 
digitais, mas só dois “co-
laram”: o A1 e o A3. Os 
certificados digitais A1 são 
em software (arquivo) que 
é instalado no computador 
do usuário. É menos seguro, 
porque pode ser copiado 
para diversos computado-
res ou aplicativos de celular 
e por isto só tem validade 
de 1 ano. 

O certificado A3 é gravado 
em mídia criptográfica ho-
mologada – Smartcard ou 
token – e vale, teoricamen-
te, por até 5 anos, mas na 
prática são comercializados 
com validade de até 3 anos. 
Recentemente, começou a 
ser utilizado o certificado 
A3 em nuvem, que fica ar-
mazenado num hardware 
criptográfico (HSM) num 
data center homologado 
e o usuário acessa pelo 
computador ou celular re-
cebendo um código único 
de identificação a cada uso 
ou período.

Essa nova facilidade de 
emissão e uso dos certifi-
cados digitais tem motivado 
cada vez mais o uso em 
aplicações, tais como assi-
natura digital de contratos e 
declarações que substituem 
a firma reconhecida, o aces-
so a sistemas dos tribunais 
pelos advogados, as pres-
crições de medicamentos 
controlados, a transferência 
de veículos, os diplomas 
digitais e a digitalização de 
documentos com validade 
jurídica permitindo o des-
carte do original. Isto cria a 
possibilidade de empresas 
de e-commerce e sistemas 
de acesso passarem a uti-
lizar também a tecnologia.

Esse tipo de acesso não é 
difícil de implementar, mas, 
na prática, ainda é pouco 
utilizado. E, portanto, é 
uma grande oportunidade 
para as empresas de sof-
tware. Cabe também ao 
usuário passar a exigir mais 
segurança dos sistemas que 
acessa. No Reclame Aqui? 
ainda não vi depoimentos de 
consumidores sobre deter-
minado fornecedor que não 
toma as devidas precauções 
nesse quesito.

O Brasil é referência 
mundial em certificação di-
gital, considerado o melhor 
exemplo de parceria públi-
co privada bem-sucedida. O 
desafio agora é aumentar a 
evangelização para os bene-
fícios do uso da certificação 
e do enorme potencial que 
cria para novas aplicações.

(*) - Empresário do setor de 
certificação e identidade digital, 

co-fundador da DigiForte, é vice-
presidente da Associação das 

Autoridades de Registro do Brasil  
e da Associação Brasileira das 

Empresas de Software.

Paulo Milliet Roque (*)

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

confiança, ou ligue para
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Quase 30% das compras 
online são devolvidas ou 
trocadas de acordo com 
dados revelados em uma 
pesquisa da Ebit/Nielsen. 
Considerando que em abril 
houve alta de 17,74% nas 
vendas no e-commerce 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado, segundo 
o índice MCC-ENET, o 
volume de produtos na 
logística reversa se torna 
muito grande. 

A logística reversa pode 
ser o ponto crucial para 
tornar a compra totalmente 
satisfatória ou, por outro 
lado, prejudicar toda a 
jornada do cliente, pro-
movendo uma experiência 
ruim, justamente no mo-
mento mais esperado pelo 
consumidor. Mas, o que é 
um procedimento rotineiro 
para as grandes empresas 
pode ser uma grande dor de 
cabeça para os pequenos e 
médios empresários. 

Isso porque as pequenas 
empresas geralmente têm 
equipes enxutas, focadas 
no processo de venda dos 
produtos. Além de muito 
onerosa, fazer esta gestão 
logística é muito complica-
do, pois é preciso lidar com 
transportadores, correio ou 
outros meios de entrega, 
além de acompanhar os 
pedidos, confirmar o rece-
bimento pelos clientes e 
fazer o pós-venda. 

Isso era o que acontecia 
com a Eight Brand, e-com-
merce de venda de roupas, 
que oferece esse serviço 
para os clientes. Para Yumi 
Cho, proprietária, era difícil 
administrar o processo de 
troca ou devolução e, ao 

Essa é apenas uma das 
considerações que o 
estudo “Comunicação 

e acompanhamento fazem 
a diferença na experiência 
de compra do cliente”, en-
comendado pela Infobip ao 
International Data Corpora-
tion, nos proporciona.

De acordo com os dados 
da pesquisa, atualmente 
88% dos clientes brasileiros 
compram online e a primeira 
experiência foi durante o 
período de isolamento so-
cial. Em busca de um canal 
de comunicação confiável e 
uma boa experiência, a pes-
quisa revela que os clientes 
tendem a gastar 25% a mais 
em empresas adaptadas di-
gitalmente. Nesse sentido, 
estratégias personalizadas 
na comunicação com os 
consumidores devem ser 
exploradas por todos os 
varejistas, pois as vendas 
online funcionam em todos 
os setores e podem crescer 
em 20% após a pandemia. 

Segundo o levantamento, 
os produtos mais comprados 
em e-commerce são os de 
moda, vestuário e calça-
dos (76,3%), eletrônicos e 
eletrodomésticos (68,9%), 
cosméticos e perfumaria 
(57,5%). Porém, as vendas 
de produtos de material de 
construção, por exemplo, 
também devem ser consi-
deradas, pois 16,4% dos 
entrevistados consideram 

Com a mudança nos hábitos dos consumidores, 
o WhatsApp se consolidou como ferramenta para manter o 

relacionamento com clientes.

População 
de Portugal 
está diminuindo

Os números apresentados 
do Censo 2021 foram divul-
gados na última semana e 
revelam que a população do 
país lusitano está 2% menor 
do que os dados registrados 
há 10 anos. Além disso, o 
partner da Guess What, em-
presa de comunicação por-
tuguesa, Francisco Chaveiro 
Reis destaca uma situação já 
observada pelo governo: “O 
despovoamento do interior 
está acontecendo, e por isso 
essa situação se confirma 
com essa pesquisa”.

Segundo o comunicador, 
a população do país dimi-
nuiu 214 mil habitantes 
nesta década, o que não é 
algo normal: “A última vez 
que as pesquisas mostra-
ram queda na população foi 
no censo entre as décadas 
de 1960 e 1970”, revela. A 
queda no número de habi-
tantes se observa na maior 
parte do país. Reis explica 
que “das 308 cidades do 
país, 257 registraram essa 
tendência. Por outro lado, 
somente a região metropo-
litana de Lisboa e o Algarve 
apresentaram um cresci-
mento na população”.

Para quem deseja migrar 
para o país, é uma boa opor-
tunidade, revela Francisco: 
“O país está tentando sair 
da pandemia e retomar o 
caminho do crescimento. Há 
vagas de emprego em várias 
áreas em aberto. Então, se 
por um lado a população 
diminuiu, por outro há va-
gas esperando mão de obra 
para serem preenchidas”, 
observa. O comunicador 
lembra que o recenseamento 
deste ano foi feito pelo modo 
online. “A equipe que fez o 
levantamento foi em todas 
as casas fornecer códigos 
que deram aos moradores 
o acesso ao sistema para 
responder ao questionário 
pela internet”. - Fonte: MF 
Press Global. 

Compras e vendas online podem 
crescer em 20% pós-pandemia

Com as constantes mudanças sociais causadas pela pandemia, os varejistas estão enfrentando uma nova 
era de hábitos de compra, que exige adaptações no processos de vendas, como respostas em tempo real 
e personalizadas para conquistar os clientes

Nesse sentido, a previsão 
para o final 2021 é que 70% 
dos novos aplicativos móveis 
estejam concentrados na 
humanização da experiência 
digital aos consumidores, 
tornando este novo mundo 
digital identificável e recon-
fortante.

Para a fidelização de clien-
tes, a confiança nas empresas 
e nos seus canais de comu-
nicação é um dos principais 
motivos que faz 48% dos 
entrevistados comprarem 
novamente. Além disso, a 
previsão é que, em 2023, as 
empresas que se destacarem 
em empatia e segurança 
podem superar em 40% os 
seus concorrentes. 

“A preocupação com a 
experiência do cliente é 
fator chave para o sucesso 
do negócio no meio digital e, 
quando utilizamos as nossas 
sensibilidades como seres 
humanos para otimizar inte-
rações personalizadas a cada 
um de nossos públicos, a 
estratégia tende a não falhar 
e destacar estrategicamen-
te nossas marcas”, finaliza 
Webster. A pesquisa foi 
desenvolvida no Brasil com 
1766 pessoas entrevistadas, 
entre homens e mulheres. 
Dos respondentes, 62% têm 
18 anos ou mais e ensino 
médio; 59% ensino superior 
completo de 25 até 44 anos. 
- Fonte e outras informações: 
(https://www.infobip.com).
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o meio digital para realizar 
suas compras.

Com a mudança nos há-
bitos dos consumidores, o 
WhatsApp se consolidou 
como ferramenta para man-
ter o relacionamento com 
clientes. De acordo com os 
dados, 62.8% dos entrevista-
dos consultam informações 
sobre o andamento do pedi-
do no canal, enquanto 51.3% 
também o preferem para 
receber ofertas e sugestões 
de compras personalizadas. 
Nesse contexto, o uso de 
meios mais tradicionais, 
como telefone e e-mail, aca-
bam ficando para trás. 

Entre os entrevistados, 
57% preferem outro meio de 
atendimento que não seja o 
telefônico e 54% deles ficam 
decepcionados quando essa 
é a única opção de comunica-

ção com a loja. Craig Charles 
Webster, Head de Marketing 
América Latina da Infobip, 
destaca que “com a incessan-
te busca dos consumidores 
por atendimento qualificado 
e experiências inovadoras no 
digital que a pesquisa feita 
pelo IDC nos mostra, nunca 
foi tão necessário pensarmos 
em estratégias omnichannel 
para as empresas, conside-
rando as especificidades dos 
setores do mercado varejista 
e os direcionamentos que 
podemos dar em cada um 
dos canais”. 

Por mais digital que o mun-
do corporativo se torne, as 
pessoas buscam por comu-
nicações humanizadas, tanto 
que preferem utilizar canais 
e redes de comunicação pes-
soais para realizar compras 
e interagir com as empresas. 

Logística reversa: 30% das compras 
são devolvidas ou trocadas

mesmo tempo, executar as 
outras tarefas inerentes ao 
negócio. O limite de envios 
por mês era outro entrave, 
pois aumentava os custos 
na ponta. 

“Minha grande dificuldade 
era ter liberdade para usar 
quantos envios fossem ne-
cessários no mês, sem ter 
uma cota máxima mensal”, 
conta a empresária. Hoje sua 
empresa é cliente +Envios e, 
com isso, consegue um custo
-benefício muito maior, pois 
não fica limitada na quanti-
dade de envios e nem para 
trocas ou devoluções. Casos 
como o de Yumi mostram que 
uma boa gestão estratégica 
pode impactar positivamen-
te na logística reversa das 
empresas - inclusive, pode 
salvar o negócio de muitos 
prejuízos. 

Isso porque a empresa 
tem que arcar com o envio 
do objeto da casa do cliente 
até o seu estoque, e também 
com o segundo envio do novo 
produto ao consumidor. 
Sem uma gestão estratégi-
ca, isso pode impactar nos 
custos. Além da questão 

financeira, a inteligência 
logística e operacional pode 
proporcionar excelentes 
resultados na taxa de con-
versão de vendas, uma vez 
que realizam o trabalho 
de forma mais eficiente e 
econômica. 

Os e-commerces menores 
têm que lidar com questões 
como preços abusivos no 
frete, atraso nas entregas, 
descaso do transportador, 
má qualidade no atendi-
mento, extravios, sistemas 
fora do ar e furtos. Nunca é 
demais lembrar que a logís-
tica desempenha um papel 
fundamental na experiên-
cia do cliente final, pois, 
quanto melhor planejada e 
mais ágil ocorrer a entrega, 
mais satisfeito o cliente fica.

“Como não preciso mais 
me preocupar com trocas 
e devoluções, posso focar 
nas estratégias de vendas. 
Depois de terceirizar a 
logística reversa consegui 
aumentar em 40% as mi-
nhas vendas”, completa 
Yumi. - Fonte e outras infor-
mações: (www.maisenvios.
com.br). 

A logística reversa pode ser o ponto crucial para tornar a 
compra satisfatória.
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EMBALAGENS AMERICANA LTDA. - CNPJ 61.323.085/0001-33 - NIRE 35.212.02056-0 - Convocação para Assem-
bleia de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Embalagens Americana Ltda., a se reunirem em 
assembleia dos sócios quotistas, no dia 28 de setembro de 2021, às 11:00hrs, na sede social, na av. Paulista, 352, 11º 
andar, sala 111, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Deliberação sobre alteração no 
contrato social da sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais pertencentes aos 
sócios, P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia Participações Ltda., Ana Maria Pa-
gliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi e Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., com simultânea admissão e 
retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios cedentes; 2. Alterar as 
regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da sociedade por procu-
radores com poderes específicos; 3. Destituição e eleição de novo administrador; e 4. Outros assuntos de interesse social. 
São Paulo (SP.), 13 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

COTONIFÍCIO GIORGI DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ 21.566.096/0001-20 - NIRE 35210793073 - Convocação para 
Assembleia de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Cotonifício Giorgi de Minas Gerais Ltda., a se 
reunirem em assembleia dos sócios quotistas, no dia 28 de setembro de 2021, às 10:00 hrs, na sede social, na avenida 
Paulista nº 352, 12º andar, sala 121-A, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre 
a alteração no contrato social da sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais deixa-
das pela sócia falecida Edith Azevedo Soares Giorgi, assim como as pertencentes a P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicida-
de e Participações Ltda., Groenlândia Participações Ltda. Ana Maria Pagliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, 
aos sócios Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para 
a sócia Goivos Participações Ltda., com simultânea admissão e retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão 
somente retirada dos demais sócios cedentes; 2. Autorizar o encerramento da filial localizada à rua Halfeld nº 828, 4º andar, 
sala 402, cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.566.096/0002-00 e NIRE Provisório nº 
31999192294; 3. Alterar as regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação 
da sociedade por procuradores com poderes específicos; 4. Destituição e eleição de novo administrador; e 5. Outros assuntos 
de interesse social. São Paulo (SP.), 13 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

Judori Administração,
Empreendimentos e Participações S/A

CNPJ 01.089.464/0001-89 - NIRE 35.300.151.101
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 10/08/2021

Data: 10/08/2021; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da Judori Administração, Empreendi-
mentos e Participações S/A, inscrita no CPF/MF sob o nº 01.089.464/0001-89, NIRE 35.300.151.101,
com sede social na Avenida Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra,
estado de São Paulo; Publicações: a) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a
totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; b) Balanço Patrimonial de
31/12/2020 comparado com 31/12/2019, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mu-
tações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado, Relatório da Diretoria - Publicação dis-
pensada em razão da sociedade preencher os requisitos previstos no artigo 294, “caput” e inciso II da Lei nº
6404/76; c) MESA: Sob a presidência do acionista Riccardo Arduini, secretariada por mim Giancarlo
Arduini; d) Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do Dia e Delibera-
ções: d-1) Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstra-
ções contábeis retro mencionados; d-2) A sociedade apresentou resultado negativo de R$ 12.060,01 (doze
mil, sessenta reais e um centavo) no exercício de 2020; d-3) Deliberado por unanimidade que não haverá
destinação para o fundo de reserva legal em razão da empresa haver apurado prejuizo; d-4) Eleição da di-
retoria e fixação da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores: d-4-1) Diretor
Presidente: Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 26/09/1948, portador da cédula de
identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91; d-4-2) Diretor: Giancarlo
Arduini, brasileiro, solteiro advogado, nascido em 17/11/1982, portador da cédula de identidade RG.
33.830.765-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 308.224.798-93 e na OAB/SP sob o nº 248.738, d-4-3)
Diretor: Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advogado, nascido em 05/02/1943, portador da cédula
de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87 e na OAB/SP sob o nº
51.078 e; d-4-4) Diretor Alessandro Arduini, brasileiro, solteiro, engenheiro, nascido em 09/01/1985, porta-
dor da cédula de identidade RG. 33.830.766-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.348.968-83, todos
residentes e domiciliados na capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP
06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, que exercerão seus cargos sem qualquer
remuneração; e) Declarações de desimpedimento: As declarações de desimpedimento assinadas pelos
diretores eleitos se encontram em separado arquivadas na sede da sociedade; f) Não havendo outros
assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos , concedido o
tempo para lavratura da presente ata que na reabertura foi lida e aprovada por todos os presentes sendo
autorizado o seu registro e arquivamento perante a junta Comercial do estado de São Paulo. Declaramos
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 10 de agosto de 2021. (aa.)
Riccardo Arduini (presidente da mesa), Giancarlo Arduini (Secretário da Mesa), Riccardo Arduini, Julia
Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 10 de agosto de 2021. Riccardo Arduini - Presidente da
Assembleia, Giancarlo Arduini - Secretário da Assembleia. JUCESP nº 432.433/21-1 em 01/09/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Imak Participações S.A. 
NIRE 35.300.312.724 - CNPJ nº 04.281.631/0001-87
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data/Hora/Local: 15/09/2021, às 15 horas, sede social, São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 180, 
conjunto 11, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-000. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 
Deliberações Aprovadas: Redução do capital social, por encontrar-se excessivo em relação ao objeto social (Artigo 
173, parte final, da Lei 6.404/76), passando de R$ 35.001.000,00 para R$ 100.000,00, uma redução, portanto, de R$ 
34.901.000,00, mediante o cancelamento de 34.901.000 ações. As ações canceladas são todas ordinárias, nominativas 
e com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, na proporção do número total de ações ordinárias detidas por cada um dos acio-
nistas na presente data. A restituição aos acionistas será efetivada em moeda corrente nacional, créditos, bens ou direitos, 
inclusive podendo ser com participações societárias detidas pela Sociedade ou que esta venha a deter. Encerramento: 
Nada mais. SP, 15/09/2021. Omar Maksoud Filho: Presidente, Teresa Cristina Maksoud Mouaccad: Secretária. Acio-
nistas Presentes: Omar Maksoud Filho, Luiz Henrique Maksoud, Suely Maksoud, Teresa Cristina Maksoud Mouaccad.

Mak Rent Participações Ltda.
NIRE 35.216.724.120 - CNPJ nº 00.166.183/0001-10

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data/Hora/Local: 15/09/2021, às 10 horas, sede social, São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
180, conjunto 11, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-000. Presença: Quotistas representando a totalidade do capital 
social. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social, por encontrar-se excessivo em relação ao objeto so-
cial (Artigo 1.082, II do Código Civil), passando de R$ 45.153.075,00 para R$ 100.000,00, uma redução, portanto, 
de R$ 45.053.075,00, mediante o cancelamento de 45.053.075 quotas. A redução se dará (i) pela restituição de R$ 
45.053.075,00 de recursos aos sócios em decorrência das quotas canceladas. O valor correspondente a redução 
do capital social ora realizada, será pago aos sócios em moeda corrente nacional, créditos, bens ou direitos, inclu-
sive podendo ser com participações societárias detidas pela Sociedade ou que esta venha a deter. Encerramen-
to: Nada mais. SP, 15/09/2021. P. Imak Participações S.A., Omar Maksoud Filho, Teresa Cristina Maksoud Mou-
accad, Luiz Henrique Maksoud, Omar Maksoud Filho, Suely Maksoud, Teresa Cristina Maksoud Mouaccad.

O Projeto de Lei n° 
2337/2021, conhecido 
como a reforma 
do Imposto de 
Renda, foi aprovado 
recentemente na 
Câmara com várias 
alterações e agora 
segue para aprovação 
do Senado. Seguem 
abaixo os principais 
destaques da lei 
pendente de final 
aprovação

A alíquota inciden-
te sobre lucros e 
dividendos, hoje 

isentos de tributação, será 
de 15% sobre o valor apura-
do.  Se aprovada, valerá a 
partir dos lucros pagos após 
1 de janeiro de 2022. Não 
foi aprovada isenção sobre 
o estoque de lucros, ou seja, 
aqueles mantidos até 31 de 
dezembro de 2021, os quais 
foram tributados por alíquo-
tas da PJ superiores às redu-
zidas pelo projeto. Grande 
chance de judicialização 
desse ponto. Outrossim, 
muitas empresas distribui-
rão os lucros acumulados 
mesmo sem ter caixa para 
tanto, deixando no passivo 
a obrigação a pagar.

Já a alíquota do IR 
das empresas, hoje em 
15%, ficou em 8% mesmo 
percentual da alíquota da 
Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL), 
hoje em 9%. em ambos os 
casos a redução somente 
tem efeito após a revogação 
de benefício fiscal.

Empresas do Simples 
ficam dispensadas de 
reter o IR sobre distri-
buição de lucros, assim 
como as empresas do 
lucro presumido com 
faturamento até R$ 4,8 
milhões/ano.

Holdings operacionais: 
empresa que possua mais 
de 10% de outra, não sofre 
tributação quando receber 
lucros.

Fundos de investimen-
to: continuam sem qualquer 
tributação no momento de 
recebimento dos lucros, e os 
quotistas serão tributados 
posteriormente de acordo 
com as regras do fundo.

Fundos de investimen-
tos fechados: a exceção 
dos FII, Fiagro, FIP clas-
sificados como entidade 
de investimento, FIDIC, 
e fundos constituídos por 
residentes no exterior, a 
diferença entre o valor da 
quota em 1 de janeiro de 
2022 e o valor de aquisição 
será tributado na alíquota 
de 15% até 30.11.2022. 
Se o contribuinte quiser 
adiantar o pagamento para 
31 de maio de 2022, ou 
parcelar em 24 vezes, com 
a primeira vencendo ainda 

em janeiro/2022, a alíquota 
cai para 6%. Os fundos fe-
chados passam a ter “come 
quotas” em novembro de 
cada ano. 

Tributação de FIPs: os 
FIPs não qualificados como 
entidades de investimento 
segundo as normas da CVM 
(circular 579/2016) passam 
a ser tributado como uma PJ 
qualquer. 

Tributação de mercado 
de ações: a apuração passa 
a ser trimestral nas opera-
ções de compra e venda de 
ações. O limite do valor de 
operações para isenção, que 
era de R$ 20 mil/mês, passa 
para R$ 60 mil/trimestre.

Filiais de empresas do 
exterior: tributação no 
momento da disponibiliza-
ção do lucro no balanço, 
independentemente de 
repasse à matriz.

Distribuição disfar-
çada de lucros (DDL): 
acrescenta novas hipóteses 
de distribuição disfarçada 
de lucros ao Art. 60 do 
Decreto-Lei n° 1.598/77, 
dentre elas:
	 •	empréstimo	de	PJ	para	

pessoa ligada quando 
aquela possui lucros 
acumulados;

	 •	pagamento	de	aluguéis	
ou royalties em valores 
superiores ao mercado 
a pessoa ligada;

	 •	venda	de	bens	a	pessoa	
ligada por valor inferior 
ao mercado; perdão 
dívida de pessoa ligada, 
dentre outras. 

Há previsão no art. 60-A 
que classifica como DDL 
qualquer gasto com sócio 
que não esteja ligado à ati-
vidade fim.

Extinção do lucro real 
anual: a apuração do lucro 
real somente poderá ser 
trimestral, sendo que, em 
caso de prejuízo fiscal em 
um trimestre, ele poderá ser 
aproveitado integralmente 
sem a trava dos 30% do 
lucro nos três trimestres 
seguintes.

Desconto simplificado 
na DIRPF: reduzido para 
R$ 10.563,60 o desconto 
simplificado para quem uti-
liza o modelo completo da 
declaração anual do IRPF. 
No frigir dos ovos, significa 
um aumento da tributação 
do IRPF para quem ganha 
acima de R$ 52.818,00/ano.

Dedução do PAT: manti-
da, e o seu teto passou para 
7,5% do IR devido.

Esclarece-se que o projeto 
segue com essas alterações 
para o Senado, onde pode 
ser totalmente modificado, 
mantido, ou até rejeitado. 

Eduardo Moisés

Saiba quais são as alterações 
do IR aprovadas pela Câmara e 

enviadas ao Senado

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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.

PORTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 062/2021; Objeto: 
Registro de Preços para futuras aquisições de medicamentos - Entrega das Propostas: 
a partir de 15/09/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
- Data de Abertura das Propostas: 27/09/2021 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página 
eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Everton Fortes (*)
 

Lidar com o público sem-
pre foi a alma de qual-
quer negócio! Sem dú-

vida, o atendimento ao cliente 
tem papel fundamental para 
as organizações, afinal, é por 
meio dessa comunicação 
que as empresas conseguem 
identificar as necessidades 
do consumidor, melhorias 
em seu produto/serviço, ex-
pectativas e experiências do 
cliente em relação à compra 
e o pós-venda, entre outras 
percepções. 

Não à toa, essa tem sido 
uma prática decisiva na 
hora de fidelizar e converter 
novos clientes. Para se ter 
uma ideia, de acordo com um 
levantamento da Nielsen, ao 
menos 30% dos consumidores 
satisfeitos com o atendimento 
tendem a indicá-lo a pessoas 
conhecidas, ao ponto que 92% 
dos clientes confiam mais na 
indicação de amigos e fami-
liares do que em qualquer 
outro tipo de publicidade. 
Vale ressaltar que as formas 
de se comunicar nem sempre 
foram da maneira como co-
nhecemos atualmente. 

Com a evolução dos meios 
de comunicação, os consu-
midores têm à sua disposição 
muito mais informações, 
fazendo com que o atendi-
mento ao cliente passasse por 
diversas mudanças, acompa-
nhando o ritmo da tecnologia. 
Se antes o contato presencial 
era uma prática comum, hoje 
contamos com uma gama de 
soluções de atendimento via 
internet, tudo em real time.
	 •	Avanço da tecnologia e 

o omnichannel - Atendi-

92% dos clientes confiam mais na indicação de amigos e 
familiares do que em qualquer outro tipo de publicidade. Foto: 

Tero Vesalainen_CANVA

A transformação no atendimento 
ao cliente ao longo dos anos

De acordo com um levantamento da Nielsen, ao menos 30% dos consumidores satisfeitos com o atendimento 
tendem a indicá-lo a pessoas conhecidas, ao ponto que 92% dos clientes confiam mais na indicação de 
amigos e familiares do que em qualquer outro tipo de publicidade

estratégias importantes 
de gestão. Além de contar 
com um time interno de 
profissionais especializa-
dos em diferentes plata-
formas, que possam lidar 
com o público de maneira 
ágil, uma alternativa é 
ter o apoio de parceiros 
externos.

  Atualmente, existem 
diversas empresas espe-
cializadas em gestão de 
atendimento, que contam 
com tecnologia de ponta, 
tudo para facilitar o dia 
a dia da organização. 
Com esse apoio externo, 
é possível desenvolver 
relatórios automatizados 
para a gestão, soluções 
multifuncionais que têm 
como propósito obter a 
melhor interação com 
o público, entre outras 
funções. Sem dúvida, a 
estratégia permite criar 
um relacionamento mais 
assertivo com os clientes.

Para finalizar, reforço que, 
mais do que nunca, a experi-
ência do cliente é um diferen-
cial para qualquer marca que 
deseja se destacar em sua área 
de atuação, de modo que o 
atendimento eficiente é a base 
para esse sucesso. Para tanto, 
é preciso um esforço conjunto 
entre profissionais e parcei-
ros, aliado à tecnologia, para 
desenvolver uma estratégia 
sólida e bem definida que 
alcance o público da melhor 
maneira possível.

(*) - É co-founder e CEO da DG 
Solutions. Com MBA em Gestão 

Empresarial, o executivo possui vasta 
experiência com projetos voltados à 

tecnologia na gestão de atendimento  
(www.dgsolutions.com.br).

mento via telefone, chats 
ou por meio das redes 
sociais. A possibilidade 
de interagir com o público 
tem sido uma das princi-
pais buscas entre as em-
presas nos últimos anos. 
Uma vez que a expansão 
da tecnologia garante 
que mais consumidores 
estejam conectados em 
diferentes plataformas, 
é papel da empresa con-
seguir atendê-lo onde 
é que ele esteja. Essa 
convergência de todos 
os canais ficou conhecida 
como omnichannel. 

  O omnichannel é uma 
tendência do varejo e 
integra tanto lojas físicas 
quanto virtuais, de manei-
ra que é possível explorar 
todas as possibilidades de 
interação, fazendo com 
que o consumidor não 
veja diferença entre o 
mundo online e o offline. 
Evolução do conceito 
multicanal, a estratégia 
tem como principal ob-
jetivo garantir o foco no 

cliente, proporcionando 
as melhores experiências 
onde e quando desejar, 
sem qualquer restrição 
de local, horário ou meio.

  Pensando em plataformas 
como o WhatsApp, por 
exemplo, o Facebook 
divulgou que o aplicativo 
possui cerca de um bi-
lhão de usuários, sendo 
a terceira rede social 
mais utilizada no mundo. 
Além de ser uma ferra-
menta importante para 
a comunicação pessoal, 
a plataforma também é 
fundamental entre as 
empresas e seus consu-
midores. Isso porque de 
acordo com a pesquisa 
“Mensageria no Brasil”, 
realizada em fevereiro de 
2020, 76% dos brasileiros 
utilizam o WhatsApp para 
interagir com as marcas.

	 •	Gestão de atendimento 
- Para conseguir ser as-
sertivo no relacionamento 
com o cliente em diferen-
tes canais, a empresa pre-
cisa estabelecer algumas 

BRASIL VISCOSE LTDA - CNPJ 61.513.800/0001-09 - NIRE 35212019626 - Convocação para Assembleia de Sócios 
Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Brasil Viscose Ltda., a se reunirem em assembleia dos sócios quo-
tistas, no dia 28 de setembro de 2021, às 09:00 hrs, na sede social, na avenida Paulista nº 352, 12º andar, sala 125, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1. Deliberação sobre alteração no contrato social 
da sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais pertencentes aos sócios, P.N.P 
Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia Participações Ltda., Ana Maria Pagliari Gonçalves 
e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., com simultânea admissão e retirada do citado 
Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios cedentes; 2. Alterar as regras relativas à ad-
ministração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da sociedade por procuradores com poderes 
específicos; 3. Destituição e eleição de novo administrador; e 4. Outros assuntos de interesse social. São Paulo (SP.), 13 de 
setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 15 de setembro de 20216

relif_CANVA

Também não adianta “cortar caminho” e simples-
mente copiar frameworks ou receitas prontas que 
deram certo em uma determinada empresa. Evite 
também o risco de delegar agilidade apenas para 
as áreas de tecnologia ou alguns poucos grupos da 
organização.

É uma jornada, não um Sprint. É preciso ter 
uma governança e orquestração adequadas, mensu-
rar o progresso e resultados de forma sistemática. 
Identificar ganhos rápidos é muito importante para 
um bom início, mas sem um plano claro de médio e 
longo prazo a transformação propriamente dita não 
irá acontecer. 

Portanto, defina alguns princípios gerais que irão 
guiar esta jornada e contribuir para desenvolver agi-
lidade em todos os níveis da organização.

Foco nas pessoas. Mudar comportamentos e a forma 
de atuar é a parte mais difícil. É preciso alinhar propósito 
com responsabilidades e objetivos. Por isso tenha como 
foco transformar pessoas, além de processos. 

Novas habilidades serão necessárias, novos papéis 
e responsabilidades e um novo modelo de comporta-
mento deverá ser construído e aprimorado. Por isso, 
aqui existem diversos desafios, desde como reinven-
tar a forma de medir resultados e incentivos, revisão 
do plano de carreira, e estratégias para acelerar o 
aprendizado.

Tecnologia não é custo ou luxo. É essencial e 
um investimento necessário e contínuo para desenvol-
ver e aprimorar agilidade nos negócios. A pandemia 
provocou uma corrida das organizações para adoção 
de tecnologias mais modernas, algo que não foi visto 
nos últimos cinco anos. 

Isso significa que ter uma plataforma tecnológica 
moderna contribui para maior resiliência, agilidade, 
flexibilidade e competitividade das organizações que 
aproveitaram este momento para tirar do papel os 
planos de transformação digital.

Business Agility mostrou ser uma capacidade essen-
cial neste momento. Houve adoção massiva de práticas 
e ferramentas para simplificar processos, suportar o 
trabalho remoto e ao mesmo tempo garantir colabo-
ração, comunicação e produtividade. 

O cenário que está se desenhando no pós-pandemia 
indica que esta década será dedicada ao desenvolvi-
mento dessa capacidade, Business Agility. Aproveite 
o momento!

(*) - É diretor executivo e líder da prática de Business Agility  
da Accenture Technology.
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Algumas dicas importantes para ter sucesso nessa 
transformação:

Tenha clareza sobre como agilidade impacta 
o negócio. Ser uma organização ágil é bem diferente 
de ser uma organização que adota uma abordagem 
ou práticas ágeis. Tenha um entendimento claro do 
que é business agility e como essa competência irá 
contribuir para o negócio.

Agilidade deve permear toda a organização. 
É preciso entender a essência da agilidade. Trata-se 
de: a) uma competência (e não um método); b) pos-
sui diferentes dimensões; e c) depende de inúmeros 
fatores. Assim, mudanças importantes no modelo de 
governança e modelo operacional da empresa serão 
necessários. 

Se você é um executivo em uma grande organização e ainda não trata agilidade no negócio como prioridade, pode ser que esteja 
perdendo a grande oportunidade dessa década, pois o ritmo das mudanças nunca foi tão acelerado. Business Agility  

é a capacidade da organização em se antecipar, adaptar e acelerar consistentemente frente às oportunidades  
e desafios, para alcançar seus objetivos estratégicos.

Edivandro Conforto (*)

Já é comprovado que as organizações que estavam 
adotando abordagens e modelos operacionais 
voltados para agilidade conseguiram benefícios 

e vantagem competitiva diante da crise da Covid-19, 
e hoje, estão mais bem posicionadas do que seus 
competidores para aproveitar as oportunidades da 
retomada econômica. 

Uma pesquisa publicada em 2020, em meio ao pico 
da pandemia indicou alguns dos principais sinais de 
que as organizações estavam se transformando para 
se tornarem mais ágeis.

Foco na melhoria contínua de processos e 
modelo operacional por toda organização. Isso 
significa encorajar uma cultura de aprendizado con-
tínuo e experimentação para inovar e aprimorar o 
“modus operandi”.

Modelos de investimento adaptáveis para faci-
litar experimentação e piloto de estratégias em 
tempo real. Ao invés de focar em detalhar atividades 
ou resultados específicos de projetos, o objetivo é 
focar em benefícios para o negócio alinhados com as 
necessidades e oportunidades do mercado.

Modelo de organização flexível e orientado 
por fluxo de valor (value streams) para identificar 
obstáculos e oportunidades, e assim, conquistar de 
forma mais rápida os clientes, reduzir desperdício e 
custos, e realmente ter foco no cliente.

A dÉcAdA de BuSineSS AgiliTy: o riTMo dAS 
MudAnçAS nuncA Foi Tão AcelerAdo

prioridAde
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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:

CESAR ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cobrador, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/164.FLS.095-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia quin-
ze de setembro de mil novecentos e oitenta (15/09/1980), residente e domiciliado Rua 
Andréas Amon, 170, bloco C, apartamento 354, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
São Paulo, SP, filho de Jose Elias da Silva e de Helena Adelaide Andrade. CAMILA SO-
DRÉ PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/208.FLS.243-PENHA DE FRAN-
ÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/05/1985), residente e domiciliada Rua Andréas Amon, 170, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, bloco C, apartamento 354, São Paulo, SP, filha de Otávio Pereira dos 
Santos e de Marlene Sodré Pereira dos Santos.

RICARDO SILVA TORRES, estado civil solteiro, profissão servente de obras, nas-
cido em Tremedal, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.236 PIRIPÁ/BA), Tremedal, 
BA no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e sete (08/03/1987), residente 
e domiciliado Rua Antônio Soares Pais, 637, casa 02, Vila São Geraldo, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, filho de Filomeno Ferreira Torres e de Elita Ferraz Silva Torres. 
MARIA DA SOLEDADE NUNES ARAÚJO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Urbano Santos, Estado do Maranhão (CN:LV.A/038.FLS.033 URBANO 
SANTOS/MA), Urbano Santos, MA no dia vinte e um de julho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (21/07/1985), residente e domiciliada Rua Amerício, 08, casa 01, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Pereira Araújo e de 
Euzebina Nunes Araújo.

LUCAS OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em Eunápolis, Estado da Bahia, Eunápolis, BA no dia vinte de julho de mil nove-
centos e noventa e cinco (20/07/1995), residente e domiciliado Avenida Pires do 
Rio, 4711, apartamento 211-C, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Adilson Oliveira Santos e de Maria de Fátima Santos de Oliveira. JESSILAI-
NE DA CRUZ ARAUJO, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/137.FLS.009-GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e cinco (11/06/1995), resi-
dente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 4711, apartamento 211-C, Jardim Nor-
ma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Deoclécio Rodrigues Araujo e de Maria 
das Graças Neves da Cruz Araujo.

RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA, estado civil divorciado, profissão técnico de manu-
tenção, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia nove de outubro de 
mil novecentos e oitenta e oito (09/10/1988), residente e domiciliado Travessa Luxor, 69, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Ferreira e de Sonia Ma-
ria de Oliveira Ferreira. JESSICA PACIFICO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/122.FLS.095-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (16/12/1989), residente 
e domiciliada Travessa Luxor, 69, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jose Evangelista da Silva e de Lea Pacifico Melo.

HENRIQUE DE LUCA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido 
no Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro (08/04/1994), residente e domiciliado Rua 
Artelinda Ruggeri Daddato, 196, Cipava, 1º Subdistrito de Osasco, neste Estado, 
Osasco, SP, filho de Jussagno dos Anjos Pereira e de Eliane de Luca Pereira. ALE-
XIA VIEIRA MENDONÇA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa 
e sete (19/10/1997), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 
542, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Valdique Lopes Mendonça e de Valdice Amorim Vieira Mendonça. 
"Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito 
de Osasco, neste Estado”

JOSEBIAS BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão mecânico industrial, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia dezenove de outubro de 
mil novecentos e sessenta e nove (19/10/1969), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 
563, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Barbosa da 
Silva e de Teresinha das Dores Silva. SILVANA DA HORA, estado civil solteira, profis-
são assistente fiscal, nascida no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/034.
FLS.207 CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil 
novecentos e sessenta e nove (12/08/1969), residente e domiciliada Rua Furriel, 232, 
casa 01, Vila Nova Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de José da Hora e de 
Maria Nunes da Hora.

LUIZ FELIPE GONÇALVES GOIABEIRA, estado civil solteiro, profissão produtor 
musical, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/704.FLS.057V-1º SUBDIS-
TRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia sete de setembro de mil nove-
centos e noventa e sete (07/09/1997), residente e domiciliado Rua Morro do Caieiro, 
02, Vila Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Nestor de Souza Goiabeira 
Filho e de Rousana Gonçalves da Silva Goiabeira. FRANCIELLEN BRUNO ROLIM, 
estado civil solteira, profissão arquiteta, nascida neste Distrito (CN:LV.A/246.FLS.
112V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos 
e noventa e seis (31/03/1996), residente e domiciliada Rua Mexiris, 164, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Gomes Rolim e de Josefa 
Lopes Bruno Rolim.

FELIPE FERNANDES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/290.FLS.077V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de setembro de mil novecentos e noventa e sete (24/09/1997), residente e do-
miciliado Rua Antônio Maria Bessa, 70, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Pedro Fernandes de Jesus e de Estela da Silva Santos. JULIA CAVALCAN-
TE MORAES, estado civil solteira, profissão atendente de SAC, nascida no Subdistrito 
Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/414.FLS.135V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de agosto de dois mil e dois (05/08/2002), residente e domiciliada 
Rua Antônio Maria Bessa, 70, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson 
Moraes da Silva e de Renata Cavalcante Moraes.

DANIEL PIZANI NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/097.FLS.050-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no 
dia onze de abril de mil novecentos e noventa e quatro (11/04/1994), residente e 
domiciliado Travessa Dario Castello, 17, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Arionildo do Nascimento e de Celia Aparecida Pizani do 
Nascimento. THIFANNY FERREIRA COSTA, estado civil solteira, profissão autô-
noma, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/192.FLS.004 GUAIANSES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e 
sete (21/11/1997), residente e domiciliada Travessa Dario Castello, 10, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Givanildo Barbosa da Costa e 
de Maria José Ferreira da Costa.

CARLOS JOSÉ SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em Viçosa 
do Ceará, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.241-VILA DE QUATIGUABA/CE), Viçosa 
do Ceará, CE no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta e sete (18/03/1987), 
residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 235, casa 27, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eurico José da Silva e de Iura 
Maria de Sousa Silva. MARIA GEANE DE SOUSA RODRIGUES, estado civil soltei-
ra, profissão balconista, nascida em Viçosa do Ceará, Estado do Ceará (CN:LV.A/015.
FLS.100-1º OFÍCIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE), Viçosa do Ceará, CE no dia primeiro 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (01/02/1992), residente e domiciliada 
Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 235, casa 27, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Rodrigues e de Edineuda Maria de 
Sousa.

IVAN PASQUAL DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de no-
vembro de mil novecentos e cinquenta e oito (11/11/1958), residente e domiciliado 
Rua Joaquim de Lacerda, 14, casa 15, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pasqual de Oliveira e de Marianna Vicente 
Pasqual. MARTA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão representante de 
vendas, nascida em Tamboara, Estado do Paraná, Tamboara, PR no dia quatorze 
de agosto de mil novecentos e sessenta e quatro (14/08/1964), residente e domi-
ciliada Rua Joaquim de Lacerda, 14, casa 15, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Placido Dionisio da Silva e de Jesuina Qui-
terio Modesto da Silva.

JOAQUIM GUEDES GUNDIM, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido em 
Timbaúba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/046.FLS.158 TIMBAÚBA/PE), Timbaúba, 
PE no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e sessenta e sete (22/07/1967), resi-
dente e domiciliado Rua Botuporã, 46, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gue-
des Gundim e de Maria Guedes Gundim. MARIA BETANIA GONÇALVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Timbaúba, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/022.FLS.223 TIMBAÚBA/PE), Timbaúba, PE no dia vinte e três de março de 
mil novecentos e setenta e um (23/03/1971), residente e domiciliada Rua Botuporã, 
46, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Nunes da Silva e de Maria José 
Gonçalves da Silva.

WELLINGTON LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cirurgião dentista, 
nascido em São José do Rio Pardo, neste Estado (CN:LV.A/083.FLS.022-SÃO JOSÉ 
DO RIO PARDO/SP), São José do Rio Pardo, SP no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (20/01/1993), residente e domiciliado Rua Carolina 
Garzela Meneghini, 74, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Odair da Silva e de Conceição Aparecida da Silva. BRUNA ESTHER 
SANTOS LECATE, estado civil solteira, profissão cirurgiã dentista, nascida em Cam-
pinas, neste Estado (CN:LV.A/346.FLS.029V-2º SUBDISTRITO DE CAMPINAS/SP), 
Campinas, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(27/10/1991), residente e domiciliada Rua Carolina Garzela Meneghini, 74, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Augusto 
Siqueira Lecate e de Iraní dos Santos Lecate.

FELIPE MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.103 MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa (07/10/1990), residente e 
domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 52, bloco B, apartamento 168, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Otaviano Ferreira da Silva e de Izabel Martins Ferreira da 
Silva. ANA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/167.FLS.129V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e dois (18/08/1992), residente e 
domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 52, bloco B, apartamento 168, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Carlos Martins dos Santos e de Silene Raimunda Silva 
de Souza dos Santos.

ELIAS DE ANDRADE E ANJOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar de en-
fermagem, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/483.FLS.139V-1º SUBDIS-
TRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dois de maio de mil novecentos 
e noventa (02/05/1990), residente e domiciliado Avenida Córrego do Jacu, 277, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias de Andrade e Anjos e de Jane Adelma da Silva Al-
ves. DEBORA MARCELLY SOMA MANGABA, estado civil solteira, profissão agente de 
atendimento, nascida neste Distrito (CN:LV.A/189.FLS.085 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e três (10/09/1993), residente e 
domiciliada Avenida Córrego do Jacu, 277, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson 
Mangaba e de Ericka Soma Mangaba.

FERNANDO AGOSTINHO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Iguatu, Estado do Ceará (CN:LV.A/004.FLS.084 DISTRITO DE BARREIRA-I-
GUATU/CE), Iguatu, CE no dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e três 
(02/11/1993), residente e domiciliado Rua Acaiacá, 33, casa 03, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de José Agostinho de Souza e de Francisca Edna Agostinho 
de Souza. THALITTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão analista de atendimen-
to, nascida no Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/013.FLS.074V-BRÁS/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e um (08/05/1991), residente 
e domiciliada Rua Acaiacá, 33, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Rosangela Silva.

LUIZ CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Ouricuri, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/005.FLS.119-IPUBI/PE), Ouri-
curi, PE no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (16/01/1975), 
residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 914, apartamento 24-D, Colônia, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Paulo do Nascimento e de Maria de Jesus 
Alencar. MÁRCIA MOREIRA AMARAL, estado civil solteira, profissão técnico de enfer-
magem, nascida no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.238-LIBER-
DADE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
nove (01/12/1969), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 914, apartamento 
24-D, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Silva Amaral e de Rita Moreira 
Amaral.

FELIPE DA SILVA LUZETTI, estado civil solteiro, profissão operador de telemarketing, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/217.FLS.103V LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e três (24/09/1993), 
residente e domiciliado Rua Bias Fortes, 39, Jardim Ivana, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de Marciel Luzetti e de Patricia da Silva Luzetti. JAQUELINE GERALDA DA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/125.FLS.035-GUAINASES/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (04/12/1994), residente e domiciliada 
Travessa Oscar Nogueira, 29, casa 03, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Airton Misael da Silva e de Ivete Aparecida Ferreira da Silva.

VINÍCIUS DE FRANÇA LEMOS DIONISIO, estado civil solteiro, profissão feirante, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/282.FLS.011 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de novembro de dois mil e um (10/11/2001), residente e domiciliado Rua 
Almadina, 08, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel Dionisio e de Priscila 
de França Lemos Pinheiro. BEATRIZ TRAJANO DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão manicure, nascida neste Distrito (CN:LV.A/383.FLS.264V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de setembro de dois mil (30/09/2000), residente e domiciliada 
Rua Daniel Mongolo, 172, casa 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gerusa Trajano da Silva.

MICHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de proje-
ção, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/258.FLS.095-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/03/1989), residente e domiciliado Rua Agostinho Gontijo, 177, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Menino de Oliveira e de Beatriz dos 
Santos Oliveira. BRUNA ROCHA BEZERRA, estado civil solteira, profissão superviso-
ra, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/237.FLS.260-LIBERDADE/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e cinco (25/06/1995), 
residente e domiciliada Rua Agostinho Gontijo, 177, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Otavio Mendes Bezerra Neto e de Tatiane Michele da 
Rocha.

TIAGO WILLIAN SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido 
no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.268-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta e três (08/10/1983), 
residente e domiciliado Rua Fraiburgo, 111, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Osvaldo Pereira da Silva e de Lucia de Jesus Santos. ADRIELLY FERNANDES 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/395.
FLS.048-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de abril de dois mil e um 
(14/04/2001), residente e domiciliada Rua Fraiburgo, 111, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Eugenio Fernandes de Andrade e de Elisia da Silva Rocha.

SOLIVAN LOURENÇO DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão assistente de T.I, 
nascido em São Miguel do Tapuio, Estado do Piauí (CN:LV.A/015.FLS.195-SÃO MI-
GUEL DO TAPUIO/PI), São Miguel do Tapuio, PI no dia vinte e dois de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (22/09/1992), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 
Travessa Nossa Senhora da Conceição, 40, casa A, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Solimar Araújo Martins e de Maria Valmira Gomes Lourenço. ALI-
NE DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profissão atendente de 
farmácia, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.247-ACLI-
MAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e nove 
(07/08/1989), residente e domiciliada Avenida Itaquera, Travessa Nossa Senhora da 
Conceição, 40, casa A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edinaldo 
Barboza de Albuquerque e de Andreia Francisca dos Santos de Albuquerque.

EDINALDO VALDEVINO ALIXANDRE, estado civil divorciado, profissão construtor, 
nascido em Piancó, Estado da Paraíba, Piancó, PB no dia seis de março de mil no-
vecentos e setenta e três (06/03/1973), residente e domiciliado Rua Modelo, 17, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joana Maria da Conceição. QUITERIA 
ACIOLE DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Bento 
do Una, Estado de Pernambuco, São Bento do Una, PE no dia dois de julho de mil 
novecentos e setenta e nove (02/07/1979), residente e domiciliada Rua Modelo, 17, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Manoel de Oliveira e de Tertulina 
Acioli de Amorim.

DEIVID GONÇALVES SENE, estado civil solteiro, profissão auxiliar de supervisão, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/157.FLS.130 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (16/02/1992), residente e do-
miciliado Rua Chá dos Jesuítas, 100, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de João Moreira Sene e de Marlene Gonçalves Bispo Sene. NÚBIA RIBEIRO 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de vida escolar, nascida no Subdistrito 
Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/173.FLS.117-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta e oito (27/07/1988), residente e 
domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, 100, casa 02, Vila Progresso, neste Diostrito, São 
Paulo, SP, filha de José Domingos da Silva e de Eva Luzia Ribeiro da Silva.

ERIK APARECIDO HORAS BELEEIRO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/221.FLS.269 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de março de mil novecentos e noventa e cinco (20/03/1995), residente e domi-
ciliado Rua Toreiros, 30, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Evaldo Marcelino Baleeiro e de Luciene Silva Horas Baleeiro. NATIELE DE JESUS 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida em Itabuna, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/107.FLS.033-2º OFÍCIO DE ITABUNA/BA), Itabuna, BA no 
dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e três (18/09/1993), residente e 
domiciliada Rua Toreiros, 30, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria José de Jesus.

BRUNO DA SILVA RODRIGUES MENDES, estado civil divorciado, profissão analista 
fiscal, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de novembro 
de mil novecentos e oitenta e nove (17/11/1989), residente e domiciliado Rua Fontoura 
Xavier, 1196, apartamento 43, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lazaro Rodrigues 
Mendes e de Vicentina da Silva. GREICE CELIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão contadora, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/071.
FLS.298 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (09/10/1985), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 1196, 
apartamento 43, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio dos Santos e de 
Aparecida Augusto da Luz Santos.

ETIELITON FABRÍCIO DE LIMA LOPES, estado civil divorciado, profissão pe-
dreiro, nascido em Sumaré, neste Estado, Sumaré, SP no dia vinte e seis de julho 
de mil novecentos e noventa (26/07/1990), residente e domiciliado Rua Serra-
na, 667, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdecir Donizete 
Lopes e de Rosangela Aparecida de Lima Lopes. ELIZETE APARECIDA DOS 
SANTOS TOTH, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CC:LV.B/280.FLS.046-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e três (28/02/1983), residente e domiciliada Rua 
Serrana, 667, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Toth e 
de Conceição Aparecida dos Santos.

JOAB SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de forno, nascido em 
Iguaí, Estado da Bahia (CN:LV-A-056,FLS.079-IGUAÍ/BA), Iguaí, BA no dia dois de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e seis (02/09/1986), residente e domiciliado Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, 659, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Erivaldo de Jesus Silva e de Maria Aparecida Santos Silva. 
LEIDE DAIANY DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Bacabal, Estado do Maranhão (CN:LV-A 08,FLS.142-3º OFÍCIO DE BA-
CABAL/MA), Bacabal, MA no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e 
um (16/11/1981), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 659, casa 03, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Barbara 
Silva.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Prado, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.287 ALCOBAÇA/BA), Prado, BA no dia 
doze de dezembro de mil novecentos e sessenta e dois (12/12/1962), residente e do-
miciliado Rua 18 de Abril, 1226, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Lucia dos Santos. LUCI COSTA BOMFIM, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Canavieiras, Estado da Bahia (CN:LV.A/058.
FLS.098-CANAVIEIRAS/BA), Canavieiras, BA no dia dezoito de setembro de mil nove-
centos e cinquenta e oito (18/09/1958), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 1226, 
casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ademario Bomfim e de Hildete Costa Bomfim.

PEDRO HENRIQUE DIAS BEZERRA, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/002.FLS.130V SAPOPEMBA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de junho de dois mil (29/06/2000), residente e domiciliado Rua Doutor 
Mário Moura, Viela 03, 21, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Alex de Jesus Bezerra e de Graziela Dias. MIRELLA ANJOS DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/403.FLS.129V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de dois mil e um (24/10/2001), 
residente e domiciliada Rua Doutor Mário Moura, Viela 03, 15, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cipriano da Silva e de Leonice dos Anjos Oliveira.

MARCOS PAULO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista 
de eventos, nascido em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/084.FLS.593-2º SUBDIS-
TRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia oito de junho de mil novecentos e 
noventa e dois (08/06/1992), residente e domiciliado Rua João Fiochi, 49, Jardim 
Lindomar, Jandira, neste Estado, Jandira, SP, filho de Expedito Vieira dos Santos 
e de Raimunda Vieira dos Santos. ADRIANA BARBOSA DE BRITO, estado civil 
solteira, profissão analista de RH, nascida neste Distrito (CN:LV.A/185.FLS.179-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e 
três (15/07/1993), residente e domiciliada Rua Confissão, 740, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Garcia de Brito e de Ines Rosa Barbosa 
da Silva.

LUCAS VINICIUS DE SOUZA BEZERRA, estado civil solteiro, profissão assistente ad-
ministrativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/118.FLS.137-ALTO DA MOOCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e qua-
tro (26/03/1994), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 799, apartamento 22-B, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Bezerra e de Ruth Alves de Souza Bezer-
ra. VITÓRIA BELLARMINO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão assistente 
comercial de seguro, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/263.
FLS.264-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil 
novecentos e noventa e nove (26/11/1999), residente e domiciliada Rua Cautaros, 260, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdecir Gomes de Oliveira e de Daniela Bellar-
mino da Silva de Oliveira.

RICHARD TORRES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão controlador de aces-
so, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/538.FLS.079-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de dois mil (04/01/2000), residente 
e domiciliado Rua Beleza Pura, 33, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rildison Laurentino da Silva e de Adriana Torres 
Laurentino da Silva. JENIFFER VIEIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/179.FLS.168 
BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de novembro de dois mil e três 
(04/11/2003), residente e domiciliada Rua Dança das Borboletas, 20, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmar Pereira de 
Souza e de Andréia Vieira Braga.

JOILSON CONCEIÇÃO DE BRITO, estado civil solteiro, profissão motorista, nas-
cido em Pirajá, Município de Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/092.FLS.113-PI-
RAJÁ-SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia sete de setembro de mil novecentos e 
oitenta (07/09/1980), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa José 
Claudio, 71, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Batista de Brito 
e de Josefa Joana da Conceição. KARINA APARECIDA FERNANDES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/101.FLS.064-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(18/11/1987), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa José Claudio, 
71, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sonia Aparecida Fernandes.

KLEBER MELO DE BARROS SILVA, estado civil solteiro, profissão contador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/074.FLS.215 PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de maio de mil novecentos e noventa e três (11/05/1993), residente e domiciliado 
Rua Acotipa, 123, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adeildo de Barros Silva e de 
Edna Josefa de Melo. ISABELA CILENTO, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/253.FLS.191V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de julho de mil novecentos e noventa e seis (05/07/1996), residente e domiciliada 
Rua Acotipa, 123, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Italo Cilento Filho e de Izabel 
Cristina da Silva Cilento.

VANDERSON SANTOS ROSA, estado civil solteiro, profissão cobrador, nascido 
no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.127-VILA PRUDEN-
TE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e oi-
tenta (24/02/1980), residente e domiciliado Rua René de Toledo, 586, apartamento 
42-A, Cidade Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José Santos Rosa 
e de Maria Izabel Santos. ADRIANA BORGES GONÇALVES, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/013.FLS.184V-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos 
e setenta e seis (28/08/1976), residente e domiciliada Travessa Tucupi, 13, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Borges Gonçalves 
e de Maria Conceição Pereira Gonçalves.

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: ANDREW ZAMORA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico 
em informática, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/04/2000), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edilson Zamora 
e de Tania Regina Vieira Zamora. A pretendente: LETICIA ERICA VASCONCELOS 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativa, 
estado civil solteira, nascida em Cicero Dantas - BA, no dia (06/11/1997), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Elenildo Silva dos Santos e 
de Cristiane Maria de Vasconcelos.

O pretendente: THIAGO AUGUSTO LIMA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, 
profissão assessor pessoal, estado civil solteiro, nascido em Natal - RN, no dia 
(14/07/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Francisco de Assis Oliveira Barbosa e de Mercia de Lima Barbosa. A pretendente: 
IZAURA KELLY BARRETO MATOS, de nacionalidade brasileira, profissão gestora 
pública, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/05/1992), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Raimundo Soares Matos e 
de Nilcia Barreto Matos.

O pretendente: BRUNO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
assistente administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(10/11/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jose Alves da Silva e de Maria Elinete da Silva. A pretendente: HELENA BIAJANTE 
CHAVES, de nacionalidade brasileira, profissão secretária executiva, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (03/11/1979), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wilson Biajante e de Maria Aparecida de 
Macedo Biajante.

O pretendente: PEDRO MIGUEL DIB JORGE, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/08/1998), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Carlos Dib 
Jorge e de Luciana Ferreira França Miguel Dib. A pretendente: LARISSA PORAZZA 
DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista, estado civil sol-
teira, nascida em São Paulo - SP, no dia (17/03/1998), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Dirceu Afonso Correia de Carvalho e de Patricia 
de Cassia Porazza Carvalho.

O pretendente: ROBERTO GUIMARÃES RIBEIRO JÚNIOR, de nacionalidade 
brasileira, profissão contador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (27/01/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Roberto Guimarães Ribeiro e de Maria de Lourdes Saraiva Ribeiro. A pretendente: 
MARCELA ALMEIDA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
administrativa, estado civil solteira, nascida em Osasco - SP, no dia (19/05/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Custodio 
Moreira e de Marlene Avelina de Almeida Moreira.

O pretendente: DOUGLAS ANDRADE DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profis-
são ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/07/2000), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Jonata Benedito de Araujo 
e de Edimara de Andrade Araujo. A pretendente: JÚLIA FRAGOSO CAMPOS DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de escrita-fiscal, estado civil solteira, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia (04/11/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Alexsandro Aparecido Fragoso Campos da Silva e de Liduina 
Maria Feitosa da Silva.

O pretendente: NILSON VIEIRA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão especia-
lista de cadastro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/07/1975), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Marques de 
Oliveira e de Teresa Vieira de Oliveira. A pretendente: MARIA GABRIELA DE ARAUJO 
ANDALORO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, estado civil 
solteira, nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia (25/02/1979), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Antonio Andaloro e de Beatriz Candida 
Lopes de Araujo Andaloro.

O pretendente: FILIPE ALBUQUERQUE ROJAS, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/01/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ruyginaldo Cardoso Rojas e 
de Giselda Albuquerque Rojas. A pretendente: MAÍSA ASSAD DIAS, de nacionalidade 
brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(21/11/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wagner 
Rodrigues Dias e de Suely Assad Dias.

O pretendente: PAULO MIGUEL MANZANO GOUVEA, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/11/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo 
Gouvea e de Nair Manzano Gouvea. A pretendente: THALITA LIMA RUIZ, de naciona-
lidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (27/06/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Sergio Donizeti Ruiz e de Silvana de Souza Lima.

O pretendente: EMIDIO HASAN, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/01/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Emidio Jose Hasan e de Maria Auxiliadora 
Gamarano. A pretendente: MARINA BITENCOURT GONÇALVES, de nacionalidade 
brasileira, profissão releções públicas, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (21/05/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Venicio Gonçalves e de Marionete Xavier Bitencourt.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: CAIO DA SILVA BRANDAO, profissão: apropriador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Olivan Coelho Brandao e de Maria da Silva. 
A pretendente: VANESSA VIEIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aldo Vieira dos Santos e de Marinalva 
Vieira dos Santos.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES DE ASSIS, profissão: controlador de acesso, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Leovigildo Rodrigues de Assis e de Jacira 
Nunes de Assis. A pretendente: JADY DE CASTRO GOMES, profissão: cuidadora de 
idosos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdomiro Gomes e de Cleide de 
Castro.

O pretendente: PAULO CÉSAR SOBRINHO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 17/06/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Diocleciano da Silva e de Luzia Maria 
de Oliveira e Silva. A pretendente: DAIANE MACHADO DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Coelho Neto, MA, data-nascimento: 26/11/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João da Silva e de Domingas da 
Silva Machado.

O pretendente: DARLÃ COSTA HENRIQUE, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 23/07/1981, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Santino Henrique e de Isabel Costa Henrique. A 
pretendente: DAIANE ADELINO DOS ANJOS MÉLO, profissão: op. de caixa, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Solânea, PB, data-nascimento: 31/10/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Fernandes de Mélo e de Rosângela 
Adelino dos Anjos.

O pretendente: JORGE LUIS PONCIANO, profissão: industriário, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 
28/05/1977, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lauro Olimpio 
Grigorio Ponciano e de Maria Tereza da Silva Ponciano. A pretendente: LUANA 
PATRÍCIA CARLOS DE MORAES, profissão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1979, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos de Moraes e de Aparecida 
Henrique Moraes.

O pretendente: WILSON DE SOUZA SANTOS, profissão: açougueiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1967, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Delfino Morais Santos e de Helena Maria de Souza. A pre-
tendente: PRISCILA CARDOSO ROMANO, profissão: artesã, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 24/11/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vanderlei Romano e de Sonia Maria Alves 
Cardoso Romano.

O pretendente: RENAN MALDONADO DOS SANTOS, profissão: abastecimentos, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jaziel Damasceno dos Santos e de Belarmina 
Maldonado da Silva. A pretendente: ANDRESA DA SILVA CAVALCANTE, profissão: 
analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nas-
cimento: 23/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geneci José 
Cavalcante e de Cileide da Silva Cavalcante.

O pretendente: DANIEL CARDIA DE OLIVEIRA, profissão: conferente, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 20/09/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Do Carmo Marques de Oliveira e de Vera 
Lucia Cardia de Oliveira. A pretendente: LUCIANE PEREIRA LIMA, profissão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/12/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Pereira Lima e de Aparecida do 
Carmo Fernandes Lima.

O pretendente: ELIAS FERNANDES, profissão: técnico de imobilização ortopé, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Moreira Sales, PR, data-nascimento: 10/03/1967, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Apolicá Fernandes e de Petroni-
lia Pereira Fernandes. A pretendente: ANDRÉA ANDRÉ ALELUIA, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnaldo de Almeida 
Aleluia e de Terezinha André Batista.

O pretendente: FELIPE MADEIROS DA SILVA, profissão: controlador de acesso, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edilson Ferreira da Silva e de Sônia Regina 
Madeiros. A pretendente: SUELLEN RENATA SALANDIM, profissão: pedagoga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Benedito Salandim e de Arlete Maria de 
Andrade Salandim.

O pretendente: JAIRO PINHEIRO DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 29/08/1978, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de João Teles dos Santos e de Clemilde Pinheiro 
dos Santos. A pretendente: FRANCISCA FRANCINEIDE FERREIRA CALDAS, pro-
fissão: balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: Assare, CE, data-nascimento: 
26/03/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio de Souza Cal-
das e de Adalgisa Ferreira Caldas.

O pretendente: FERNANDO PAES LANDIM DO NASCIMENTO, profissão: seguran-
ça, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Solania Paes Landim do Nasci-
mento. A pretendente: PRISCILA DA SILVA PASSOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moises Pereira Passos e de Diomar Flor da 
Silva Pereira Passos.

O pretendente: JORGE PIO CAMPOS JUNIOR, profissão: vidraceiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jorge Pio Campos e de Neusa Lopes Pereira. A pretendente: 
BRUNA LOPES FERRO GOMES BARBOSA, profissão: depiladora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Dirceu Gomes Barbosa e de Alessandra Lopes Ferro Bar-
bosa.

O pretendente: VICTOR LUIS CHAVES GOMES DA CRUZ, profissão: analista de 
control desk, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/07/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Luis Gomes da 
Cruz e de Sara Regina Chaves. A pretendente: JOSIANE GALVAO ALVES DOS SAN-
TOS, profissão: aux. de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vagner 
Oliveira dos Santos e de Ednalva Galvao Alves.

O pretendente: PETERSON BRUNO COSTA BARBOSA, profissão: serralheiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 04/04/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Argemiro Barbosa e de Tereza José Costa. 
A pretendente: DÉBORA CRISTINA DONATTI DE MORAIS, profissão: vendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Capivari, SP, data-nascimento: 04/04/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Fernando Dantas de Morais e de Silvania 
Maria Donatti de Morais.

O pretendente: KELVIN HENRIQUE DE FREITAS DELGADO, profissão: pizzaiolo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jeronimo da Silva Delgado e de Sonia Nunes 
de Freitas Delgado. A pretendente: DAIANE SANTOS SANTANA, profissão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Washington Santana e de Wiliane da 
Silva Santos Santana.

O pretendente: ADAILSON ANULINO DA SILVA, profissão: confeiteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1990, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Anulino da Silva e de Maria de Lourdes Silva 
Anulino. A pretendente: ACSA DE SANTANA FERREIRA, profissão: auxiliar de pere-
cíveis, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Severino dos Ramos Ferreira e de 
Marinalva Matias Ferreira.

O pretendente: VALMIR DA LUZ MEMORIA, profissão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitorino Freire, MA, data-nascimento: 10/02/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues Memoria e de Maria do Socorro 
Memoria. A pretendente: JUCILENE DOS SANTOS MACHADO, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Itiruçu, BA, data-nascimento: 02/04/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Machado Filho e de Zelia Dias dos 
Santos.

O pretendente: FERNANDO AZEVEDO BATISTA, profissão: confeiteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1986, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Zito Batista do Carmo e de Aparecida Augusta Aze-
vedo do Nascimento Batista. A pretendente: KARINA GOMES SOUSA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1994, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Carlos Antonio de Sousa e de 
Sandra Maria Gomes Oliveira Sousa.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1993, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de José Carlos de Almeida e de Maria Aparecida 
de Almeida. A pretendente: RAYSSA GONÇALVES GOIABEIRA, profissão: supervi-
sora comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/10/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nestor de Souza Goia-
beira Filho e de Rousana Gonçalves da Silva Goiabeira.

O pretendente: RICARDO ANASTÁCIO DE OLIVEIRA, profissão: operador de 
máquinas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/06/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ailton Anastacio de 
Oliveira e de Iracema dos Santos Oliveira. A pretendente: FERNANDA DAS CHA-
GAS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/09/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valde-
mira Francisca das Chagas.

O pretendente: EMANUEL NUNES PEREIRA, profissão: autônomo, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Maria da Conceição Silva. A pretendente: DEBORA RAIANE 
CAVALCANTE SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 19/07/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Anaivon Justino da Silva e de Maria Pedrosa Cavalcante da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Roberto Vitor da Silva e de Elaine 
de Oliveira Lima. A pretendente: MICHELE CARDOSO MACIEL, profissão: aux. 
de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Maciel 
e de Sueli Cardoso Pereira.

O pretendente: EMMANUEL UCHENNA OKAFOR, profissão: futebolista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Onitsha/ Nigéria, data-nascimento: 25/12/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de William Okafor e de Rose Okafor. A pretendente: 
ANA PAULA DA SILVA LEMOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalida-
de: Lauro de Freitas, BA, data-nascimento: 30/01/1985, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filha de Paulo Cesar Lemos e de Alda Maria Almeida da Silva.

O pretendente: THÉO CARDOSO FIGUEIREDO, profissão: executivo de contas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Flavio Luiz Figueiredo e de Aparecida de Fa-
tima Cardoso. A pretendente: GABRIELLA MARTINS ROTTA, profissão: aux. de pla-
nejamento e controle, estado civil: solteira, naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 
26/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Oswaldo Luis Rotta e 
de Luiza Martins Rotta.

O pretendente: DIEGO FERNANDO GOMES DOS SANTOS, profissão: pedreiro, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1988, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando Roque dos Santos e de 
Eliene Pereira Gomes. A pretendente: JESSICA SANTOS SANTANA, profissão: aux. 
de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/11/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nicivaldo Pereira Santa-
na e de Maria de Fatima Santos.

O pretendente: MANOEL PEREIRA SOBRINHO, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Piauí, PI, data-nascimento: 25/03/1947, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Raimundo Pereira de Araujo e de Francisca Maria de Araujo. A 
pretendente: JOSEFA PAULA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturali-
dade: Estrela do Norte, Munic. Pirapozinho, SP, data-nascimento: 19/05/1962, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nelson Henrique da Silva e de Alice de Paula 
da Silva.

O pretendente: FERNANDO FERREIRA MEDINA, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1986, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Mailda Ferreira Medina. A pretendente: ANDRELISA 
CRISTIANE DE ARAUJO, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Maria de Araujo e de Maria Aparecida das Dôres Araujo.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA, profissão:, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1974, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Carlos Teixeira e de Ina da Silva Teixeira. A pretendente: 
KEILA DE MATOS FLOR BRASIL, profissão: advogada, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1981, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Luiz Flor Brasil e de Ana de Matos Brasil.

O pretendente: CLEBER GOMES DE CARVALHO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1991, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Jose de Carvalho e de Maria das Neves Gomes 
de Carvalho. A pretendente: JÉSSICA BONFIM SALES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1991, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Nelson de Lima Sales e de Maria do Carmo Bonfim.

O pretendente: PAULO GEOVANE DOS SANTOS BARROS, profissão: pedreiro, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 07/11/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Ferreira Barros e de Juvaldina Alves 
dos Santos. A pretendente: NAILZA SOUZA DE SENA, profissão: diarista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Belém, AL, data-nascimento: 09/05/1977, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Rosalvo Miguel de Sena e de Cicera Laurinda Souza 
de Sena.

O pretendente: CESAR GONÇALVES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Santa Mercedes, SP, data-nascimento: 19/01/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valter Rodrigues da Silva e de Ana Gonçalves 
da Silva. A pretendente: TATIANE MARQUES DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Marques de Oliveira e de Cosmira Marques 
de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ PAULO DOS SANTOS, profissão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Candido dos Santos e de Olinda Maria da Silva 
Santos. A pretendente: ANTONIA SOUSA SILVA, profissão: doméstica, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Arneiroz, CE, data-nascimento: 04/04/1979, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Sobrinho de Sousa e de Francisca Moises 
da Silva.

O pretendente: KLEISON FELIX DA COSTA, profissão: eletricista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/06/1996, residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, filho de Manuel Messias da Costa e de Rosana Felix Trindade da 
Costa. A pretendente: CAROLINE DA COSTA SÁ, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1998, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Domingos Quirino de Sá e de Rosimeire Gomes 
da Costa Sá.

O pretendente: THIAGO BARROS DE SOUZA, profissão: analista de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Aurelio Barros de Souza e de Helenice 
Aparecida Barros de Souza. A pretendente: THAIS DO AMARAL, profissão: prof. de 
educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Severino Barbosa do 
Amaral e de Antonia Francisca da Silva Amaral.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES DE MORAIS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1996, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Jenesis Vieira de Morais e de Edineia Rodrigues de As-
sis de Morais. A pretendente: LAURA STEFANIE DA ROCHA GEREZ, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alex Correa Gerez e de Amanda 
Tatiana Ferreira da Rocha.

O pretendente: MATIAS DAVID MERINO SALGADO, profissão: engenheiro ci-
vil, estado civil: solteiro, naturalidade: Vina Del Mar/ Chile, data-nascimento: 
22/09/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Hector Osvaldo 
Merino Fernandez e de Andrea Francisca Salgado Gonzalez. A pretendente: VAN-
DREA MEIREELE BATISTA DA SILVA, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 14/05/1994, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Mauricio Barbosa da Silva e de Maria Amelia 
Batista da Silva.

O pretendente: RENE SILVEIRA GERALDO, profissão: mecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 24/06/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Baptista Geraldo e de Doralice da Silveira 
Geraldo. A pretendente: TAINÁ DE CARVALHO OLIVEIRA, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1995, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Borges de Oliveira e de Elisa 
Teixeira de Carvalho de Oliveira.

O pretendente: KELVERSON VILAILSON BEZERRA LEITE, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Campos Sales, CE, data-nascimento: 26/06/1997, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vilmar Gomes Leite e de Josineta Maria 
Bezerra. A pretendente: MICAELA ALVES TEIXEIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1998, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de João Alves Teixeira e de Rita de Cassia Alves Teixeira.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA FLÔRES DA SILVA, profissão: aux. administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Flôres Silva e de Valdete Pereira 
Flôres da Silva. A pretendente: RITA TAMIRES MARTINS DA SILVA, profissão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Carlos da Silva e de Jozeneide 
Martins de Lima Silva.

O pretendente: TIAGO AUGUSTO DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jose Carlito Augusto de Souza e de Maria Gorete Liborio de 
Souza. A pretendente: VANIERICA TEIXEIRA DE MENEZES, profissão: controladora 
de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: Umari, CE, data-nascimento: 27/12/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vicente Rufino de Menezes e de 
Maria das Graças Teixeira Menezes.

O pretendente: RUBENS DA SILVA PAIVA, profissão: funcionario público estadual, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1959, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fenelon Sancho Paiva e de Tereza 
da Silva Paiva. A pretendente: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA, profis-
são: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Alagoa Nova, PB, data-nascimento: 
06/02/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Fabricio da Silva 
e de Geny Pereira da Silva.

O pretendente: FILIPE DA SILVA DANICH, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/2000, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Paulo Danich Junior e de Telma Regina da Silva Danich. A 
pretendente: BRENDA RIBEIRO DE SOUZA ANTUNES, profissão: praticante de pro-
dução, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ronaldo Ribeiro Antunes e de An-
dreia Ribeiro de Souza Antunes.

O pretendente: CRISTIANO DO NASCIMENTO, profissão: motorista de ônibus, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1977, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Nilson do Nascimento e de Lucenê Rodrigues 
do Nascimento. A pretendente: ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: 
aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Nazaré da Mata, PE, data-nasci-
mento: 04/11/1964, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rodri-
gues dos Santos e de Severina Maria da Silva.

O pretendente: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, profissão: marceneiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Camaçã, BA, data-nascimento: 18/07/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Evandro Gomes dos Santos e de Edna de Oli-
veira Fernandes. A pretendente: VIVIANE ROCHA DOS SANTOS, profissão: manicu-
re, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valneci Inocencio dos Santos e de 
Elizaide Cordeiro Rocha.

O pretendente: RENAN GUIMARÃES DOS SANTOS, profissão: operador de máqui-
nas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria dos Santos. A pretendente: 
FABIOLA TAVARES DA SILVA, profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/10/1987, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Luiz Carlos Tavares da Silva e de Guiomar Dias Marcelo.

O pretendente: VICTOR DA SILVA GOMES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Regis Gomes e de Bianca Pereira da Silva. A pretendente: STE-
PHANIE DESCROVE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 13/04/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Luciano Descrove e de Delania Cristina Descrove.

O pretendente: GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/2000, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Ricardo Luiz Nascimento e de Cristina Alves de Oliveira 
Nascimento. A pretendente: MIRIAM FERREIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1999, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ademilson Gomes da Silva e de Alzilene 
Ferreira Viana.

O pretendente: JOÃO VITOR QUINTILIANO MACHADO, profissão: cabeleireiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/2001, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Almir Aparecido Santos Machado e de Marle-
ne Cristina Quintiliano. A pretendente: MIRIAM CRISTINA IGNACIO MENDES, profis-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/02/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fernando de Lima Men-
des e de Sonia Cristina Ignacio Mendes.

O pretendente: AGMEN ARAUJO DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Adnem Jose Oliveira dos Santos e de Adelza Araujo 
Castro dos Santos. A pretendente: KESIA FELIX SILVA SANTOS, profissão: administra-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Elias Herminio dos Santos e de 
Antonia Felix da Silva Santos.

O pretendente: DAVID CRISTIAN DE SOUZA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jurema de Souza. A pretendente: SAMARA PAES FERREIRA, 
profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 24/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cicero Rodrigues 
Ferreira e de Jurema Paes Ferreira.

O pretendente: EMERSON DA COSTA SOUZA, profissão: barbeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Souza e de Sonia Maria da Costa Souza. 
A pretendente: JOYCE TEIXEIRA DA SILVA LIMA, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/05/1988, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Gersé Teixeira de Lima Filho e de Vera Lucia da Silva 
Lima.

O pretendente: JOSÉ RICARDO DE NOBREGA SATO, profissão: consultor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Takesu Sato e de Maria de Nobrega Sato. A pre-
tendente: ANDRÉIA GONZALES, profissão: gerente financeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 06/10/1973, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Jaime Gonzales e de Margarida Tereza Gonzales.

O pretendente: THIAGO JOSÉ CALÓ, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 27/04/1980, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Joaquim 
Caló e de Isabel Negreiros Caló. A pretendente: BRUNA PERUCHI, data-nascimento: 
13/08/1981, residente e domiciliada em Cotia, SP, filha de Luiz Peruchi e de Elena Mar-
quetti Peruchi.

O pretendente: TIAGO CANTUÁRIA DA SILVA, profissão: contador, estado civil: sol-
teiro, data-nascimento: 14/03/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Rafael Lucindo da Silva e de Miraci Rosa Cantuária da Silva. A pretendente: MONICA 
SANTANA CORREIA, profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Carlos Correia e de Eiza Flora Santana Correia.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CARLOS HENRIQUE MATOS DE FARIA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Arujá, SP, no dia (29/09/1993), residente e domiciliado em Poá, 
SP, filho de Rubens Moreira de Faria e de Rosemeire Matos de Faria. A pretendente: 
NICOLLY SABINO TIENE, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São 
Paulo, SP no dia (11/12/2002), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto 
Tiene e de Luciana Sabino Tiene.
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

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br Es
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos Pátria Livre
Que futuro 
poderemos esperar 
diante da falta 
de empenho em 
construir um país 
melhor para obter 
vantagens pessoais 
usando como armas 
a mentira e a 
falsidade?

 

Depende de cada 
um,  ind iv idu-
almente, estar 

desperto na chama do 
anseio da evolução es-
piritual. A liberdade e 
responsabilidade, os 
valores,  a prosperi-
dade das famílias e o 
bom preparo das novas 
gerações têm de ser 
defendidos e postos em 
prática. Coincidência ou 
simbolismo do destino? 
Idealistas liderados pela 
Imperatriz Leopoldina 
e José Bonifácio não 
mediram esforços para 
dar ao Brasil a liberdade 
política, algo que muitos 
países conquistaram só 
no século 21. 

O projeto era estabe-
lecer uma nação livre, 
espiritual e material-
mente. Esperemos que o 
sacrifício não tenha sido 
em vão. Desde aquela 
época, um grupo hostil 
procura impedir que 
o Brasil se torne feliz 
pátria de Luz. O tecido 
social está sendo corroí-
do. Os recursos naturais 
cobiçados. É preciso 
energia para que o país 
não afunde no abismo 
da imoralidade e misé-
ria. Economia na mão 
do Estado, geralmente 
quer dizer na mão dos 
tiranos. 

Poderosos empresá-
rios também concen-
tram o controle sobre 
empresas lucrativas. 
Os tiranos implantam o 
medo. Há que se atentar 
para a programação da 
TV e filmes que sempre 
carregam o medo embu-
tido nas imagens. Há que 
se educar, respeitar a 
ética e a moral, conduzir 
para um mundo melhor 
sem tirania, com respei-
to e consideração. Mas 
o ocidente não soube 
aproveitar a liberdade 
que pregava. 

Lobistas de poderosos 
interesses econômicos 
se incumbiam de con-
vencer a classe política a 
agir de forma a favorecer 
esses interesses, dando 
para isso gordas recom-
pensas. Os conflitos com 
a classe trabalhadora 
foram solucionados com 
o fechamento das fábri-
cas nos grandes centros 
urbanos e transferin-
do-as para regiões de 
menor custo da mão de 
obra, numa economia 
de planejamento central 
unificado. Assim, a pre-
carização geral avança 
rapidamente pelo Brasil 
e pelo mundo.

A questão da falta de 
empregos vai se tor-
nando grave, sem que 
se saiba o que fazer em 
todo o ocidente que vi-
veu uma fase boa, mas 
se encontra diante da 
precarização salarial 
resultante da globaliza-
ção e deslocalização das 
fábricas. Enquanto os 
países do ocidente, com 

displicência, deixavam a 
coisa rolar, inflando bo-
lhas, perdendo espaço 
na economia industrial, 
a China prosseguia no 
projeto de ampliar a 
produção industrial e 
avançar na exportação 
e no desenvolvimento 
tecnológico. 

Em 2015, o Brasil gas-
tou mais de 500 bilhões 
de reais em juros para 
manter o dólar contido, 
mas o dinheiro saía dos 
impostos que saía do 
bolso da população. Sem 
o subsídio dos juros, o 
dólar encarece os custos 
de tudo que é importado 
e, por tabela, o mesmo 
acontece com o feijão e 
os alimentos em geral, 
que estão se tornando 
escassos pelo mundo. 

Em recente pronun-
ciamento, o presidente 
Xi Jinping disse: “Não 
é realista esperar uma 
vida pacífica sem luta. 
Devemos defender a 
soberania, a segurança 
e os interesses de de-
senvolvimento da China 
com uma determinação 
sem precedentes”.

Como se pode obser-
var, a China não quer 
incorrer nos mesmos 
descuidos cometidos 
pelo ocidente no que 
diz respeito ao forta-
lecimento da família 
e das novas gerações, 
integrando todos os 
chineses no projeto da 
China forte, com mínima 
dependência externa.

Os governantes dos 
países ocidentais devem 
atentar para essa fala, 
assimilar e pôr em prá-
tica em seu próprio país, 
com liberdade indivi-
dual, responsabilidade 
e equilíbrio nas contas 
internas e externas, 
para alcançar equilíbrio 
e convivência pacífica, 
pois as desigualdades 
oriundas da exploração 
teriam de cair por terra. 
O Brasil se acha diante 
de graves conflitos e 
lutas políticas pelo po-
der. É preciso buscar a 
origem das desavenças 
deste país maravilhoso, 
mas que vem sendo mal 
governado de longa 
data. 

De passado colonia-
lista, com renda baixa, 
sem mercado interno, 
sem produção, foi mal 
gerido nas finanças e 
nas realizações. Desde 
a eliminação do regime 
escravocrata de traba-
lho pouco se fez pela 
educação e bom preparo 
da população; permane-
ceram os interesses de 
produção agrícola para 
exportação. O agrone-
gócio atual é de outra 
natureza e bem-posi-
cionado. 

A ensaiada industriali-
zação caiu no vazio com 
o descontrole financeiro 
que levou à superinfla-
ção. A política cambial 
fez o resto, veio a pan-
demia e o conflito pro-
vocado por aqueles que 
perderam o poder, mas 
o momento exige união 
pelo bem da Pátria. 

(*) - Graduado pela FEA/USP,  
coordena os sites 

(www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br). 

E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

9www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 15 de setembro de 2021

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

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: RUI SILVEIRA DA CUNHA, estado civil viúvo, profissão coletor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (20/04/1976), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Reginaldo Caldeira da Cunha e de Marilene Silveira da Cunha. A pretendente: 
JUCIMARA FELIX DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, 
nascida em Jacobina, BA, no dia (16/04/1982), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Oliveira Cavalcante dos Santos e de Maria Sônia Felix dos Santos.

O pretendente: JEFERSON LIMA BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Bezerra da Silva e de Elenilce Lima de Jesus. A 
pretendente: ANDRESSA COSTA DA MOTA, estado civil solteira, profissão designer, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ivan da Mota e de Alessandra Aparecida Costa Alves.

O pretendente: BRUNO BARBOSA TOLEDO SILVA, estado civil solteiro, profissão 
químico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1988), residente e domiciliado na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Wilson Carlos Toledo da Silva e de Maria Raimunda 
Barbosa da Silva. A pretendente: CAMILA DOS SANTOS BARBOSA, estado civil divor-
ciada, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1988), residente e 
domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Otavio Barbosa Neto e de Rozalina 
dos Santos Barbosa.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA CORREIA, estado civil solteiro, profissão cuidador 
hospitalar, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sinval Salomé Correia e de Ana Cristina Tavares 
da Silva Correia. A pretendente: MIRANEIDE LAVINA FERREIRA, estado civil divorcia-
da, profissão controladora de acesso, nascida em Santa Luz, PI, no dia (29/03/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ferreira e de 
Jurandi Lavina Ferreira.

O pretendente: PETERSON RODRIGO SANTANA DE SOUSA, estado civil solteiro, 
profissão barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1998), residente e domici-
liado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Marcilio Aparecido Rodrigues de Sousa e 
de Roseli Santana do Nascimento. A pretendente: KAREN FIGUEREDO DOS SANTOS 
SILVA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(28/12/1997), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Washington 
dos Santos Silva e de Adriana Figueredo da Silva.

O pretendente: MATHEUS WILDO LIMA MACEDO, estado civil solteiro, profissão técnico 
eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Waldecio Arcanjo Macedo e de Edileuza Teixeira Lima. 
A pretendente: ALESSANDRA BEZERRA GOMES COSTA, estado civil divorciada, 
profissão cuidadora de idosos, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (04/02/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Rigueiro Gomes 
Costa e de Solange Aparecida Vargas Bezerra.

O pretendente: NILTON JOSÉ DE JESUS, estado civil viúvo, profissão agente de apoio 
técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Lino de Jesus e de Laura dos Santos de Jesus. A 
pretendente: MARCIA ROSANGELA FERREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/10/1969), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Leonel Dias Ferreira e de Rita de Souza Ferreira.

O pretendente: VAGNE CONCEIÇÃO ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão atendente, nascido em Salvador, BA, no dia (17/12/1985), residente e domiciliado 
no Itaim Paulista, São Paulo, SP, filho de Orlando Araujo dos Santos e de Maria Helena 
da Conceição. A pretendente: FABIANA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/07/1991), residente 
e domiciliada no Itaim Paulista, São Paulo, SP, filha de Juvenal Ferreira dos Santos e de 
Maria Antonia Coelho dos Santos.

O pretendente: WANDERLEY PRADELA SOARES JUNIOR, estado civil divorciado, 
profissão inspetor de qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1967), residente 
e domiciliado no Itaim Paulista, São Paulo, SP, filho de Wanderley Pradela Soares e de 
Maria de Lourdes Soares. A pretendente: ELISABETE MARIA BATISTA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1964), 
residente e domiciliada no Itaim Paulista, São Paulo, SP, filha de João Batista dos Santos 
e de Euzice da Conceição Almeida.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO APARECIDO MANO, estado civil solteiro, profissão 
gerente comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1981), residente e domici-
liado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues Mano e de Maria Filomena 
Alves Mano. A pretendente: MACIENE CLAUDINO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão modelo fotográfica, nascida em Maravilha, AL, no dia (23/04/1984), residente 
e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Aureliano Antonio da Silva e de 
Mirian Claudino de Oliveira.

O pretendente: CLEDSON ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ven-
dedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/01/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Zenildo Rocha dos Santos e de Natalice da Silva Santos. 
A pretendente: THAYS LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1995), residente e domiciliada em 
Poá, SP, filha de Calixto João de Oliveira e de Maria Gleide Bezerra Lima.

O pretendente: APARECIDO BARBOSA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
em Oriente, SP, no dia (17/02/1941), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Lazaro Barbosa e de Anna da Silveira Barbosa. A pretendente: JOSEFA GOMES 
DA SILVA PEREIRA, estado civil viúva, profissão aposentada, nascida em Jupi, PE, no 
dia (30/11/1954), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jeronimo 
Leonardo da Silva e de Florentina Gomes da Silva.

O pretendente: LEANDRO ALVES GALVÃO, estado civil solteiro, profissão instrutor de 
trânsito, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton Carlos Galvão e de Eliane Alves Diniz. A preten-
dente: MEIRE HELLEN VELOSO DE MOURA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/10/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Veloso de Moura e de Aline Fer-
nanda Veloso de Azevedo.

O pretendente: JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profissão 
balconista, nascido em Porto Calvo, AL, no dia (13/02/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Elias da Silva e de Marluce do Nascimento 
Silva. A pretendente: JOSENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em Passo de Camaragibe, AL, no 
dia (09/02/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero 
Henrique dos Santos e de Maria Petrucia da Conceição dos Santos.

O pretendente: EBERT DE SOUZA ROLIM, estado civil divorciado, profissão bombeiro 
civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1968), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Juraci Rolim e de Benedita de Souza Rolim. A pretendente: 
TÂNIA OLIVEIRA SILVA COÊLHO, estado civil solteira, profissão porteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (01/12/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Joel Lins Coêlho e de Célia Oliveira Silva Coêlho.

O pretendente: DIOGO GUILHERME DE FREITAS SILVA, estado civil solteiro, profissão 
técnico de enfermagem, nascido em Garanhuns, PE, no dia (17/04/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Guilherme da Silva e de Maria 
Irene de Freitas Silva. A pretendente: TATIANE GOMES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de farmácia, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Valdevino dos Santos 
e de Valéria Regina Gomes da Camara.

O pretendente: LUCAS BRUNO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar 
de cozinha, nascido em Suzano, SP, no dia (01/08/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Negreli da Silva e de Diná Bruno da 
Silva. A pretendente: ADRIANA XAVIER PEREIRA DA GAMA, estado civil divorciada, 
profissão copeira hospitalar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/04/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Abilio Pereira da Gama Filho e de 
Zelia de Lima Xavier.

O pretendente: JOSEILTON JUSTINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/06/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Justino da Silva e de Josineide Maria Marcelino Ferreira. 
A pretendente: NATALIA SABOIA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (15/09/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Rildo da Silva e de Lina Marcia de Saboia Cassiano.

O pretendente: WILLIAN PEREIRA FERREIRA, estado civil divorciado, profissão analista 
de TI, nascido em Suzano, SP, no dia (09/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Luiz Ferreira e de Anisia Pereira Barbosa. A pretendente: 
RAFAELA LEANDRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarke-
ting, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/01/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Fernandes da Silva e de Silvana de Jesus Leandro da Silva.

O pretendente: JONATHAN LOIOLA BRITO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (02/02/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edival Gomes Brito e de Joana de 
Sousa Loiola Brito. A pretendente: CAMILA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, 
profissão musicoterapeuta, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexsandre Gomes de Lima e de 
Rosilene dos Santos Moura Lima.

O pretendente: ALEX SANTOS DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de escritório, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (03/01/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Santos de Freitas e de Edneusa 
da Silva. A pretendente: PAMELA GOMES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel de Souza e de Marines Souza Gomes.

O pretendente: EDSON DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Gonçalves Ferreira e de Eny da Silva Ferreira. A pretendente: 
CAROLINE MESSIAS ALVES, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (13/01/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Airton Alves e de Liliane Messias.

O pretendente: JOAQUIM MACHADO FILHO, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em Conceição Aparecida, MG, no dia (19/02/1947), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim da Silva Machado Filho 
e de Maria de Lourdes Machado. A pretendente: DEISE MOTA FERREIRA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/01/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dorivaldo Ferreira e 
de Maria Isabel Ferreira.

O pretendente: WELLINGTON SAMUEL RAMOS GUEDES, estado civil solteiro, profis-
são office boy, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/2001), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Guedes e de Denise Ferreira Ramos. A 
pretendente: VITORIA MENEZES DE SANTANA, estado civil solteira, profissão aten-
dente, nascida em São Vicente, SP, no dia (11/08/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Soares Santana e de Sonia Maria de Menezes 
Soares Santana.

O pretendente: RODRIGO HERNANDES SIERRA, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/10/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Natalia Hernandes Sierra e de Claudia 
Cristina Hernandes Sierra. A pretendente: MÔNICA VICENTE VIEIRA, estado civil sol-
teira, profissão confeiteira, nascida em Igarassu, PE, no dia (19/03/1984), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Izaias Vicente Vieira e de Maria José 
Gomes dos Santos.

O pretendente: EDILSON SANTANA SILVA, estado civil solteiro, profissão encarregado 
de reposição, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/04/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Luiz da Silva e de Mericelia Santana Silva. 
A pretendente: JESSICA GOMES DE FRANÇA, estado civil divorciada, profissão 
cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/03/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sebastião de França e de Rosemere 
Gomes da Silva.

O pretendente: DANILO PASSOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão as-
sistente de engenharia, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1996), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Elka Cristina Passos dos Santos. A 
pretendente: CÍCERA TUANY MARQUES RODRIGUES, estado civil solteira, profissão 
analista de atendimento, nascida em Crato, CE, no dia (23/08/1996), residente e do-
miciliada em Guarulhos, SP, filha de José Rodrigues dos Santos e de Maria Ducilene 
Marques Freire.

O pretendente: ANTÔNIO FERNANDO ALVES CAVALCANTE, estado civil solteiro, pro-
fissão impressor, nascido em Garanhuns, PE, no dia (04/02/1965), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Paulo da Silva e de Mariinha Cavalcante 
Pereira. A pretendente: MÁRCIA MARIA FRÓES, estado civil solteira, profissão aposen-
tada, nascida em Canavieiras, BA, no dia (20/04/1967), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria José Fróes.

O pretendente: SÉRGIO PEDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
logística, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/11/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adalgiza Pedro da Silva. A pretendente: KAROLINE 
FERREIRA BARBOSA PIO, estado civil solteira, profissão técnico têxtil, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (17/10/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Barbosa Pio e de Elzita dos Santos Ferreira Pio.

O pretendente: JOSÉ VICTOR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão securitário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdirene Campos dos Santos. A pretendente: ALICE SIMÕES 
GOMES, estado civil solteira, profissão securitária, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(04/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto 
Cardozo Gomes e de Edna Simões da Costa Gomes.

O pretendente: FAGNER RAMOS VENÂNCIO, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (14/09/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Antônio Vênancio e de Leonilda Ramos Venâncio. A 
pretendente: VANESSA RAMOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/08/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Marcos da Silva e de Marcia Ramos da Silva.

O pretendente: FREDERICK MAXIMILLIAN ILITCH NEIMAN, estado civil divorciado, 
profissão marceneiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (23/01/1965), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Ilitch Neiman e de Adalmar Neiman. 
A pretendente: NOLBERTA BEATRIZ ZAYAS ESCOBAR, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em La Paloma, País do Paraguai, no dia (16/03/1986), residente e 
domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Zayas Espinola e de Sonia 
Elizabeth Escobar.

O pretendente: JAIR DIAS RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Tamboara, PR, no dia (07/09/1971), residente e domiciliado na Chácara 
Figueira Grande, São Paulo, SP, filho de Nelson Dias Rodrigues e de Terezinha Ezequiel 
dos Santos Rodrigues. A pretendente: LILIAN CRISTIANE DE ARAUJO, estado civil 
solteira, profissão conferente, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/03/1979), residente 
e domiciliada na Chácara Figueira Grande, São Paulo, SP, filha de Darci Maria de Araujo.

O pretendente: CAIO SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de pro-
dução, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/2000), residente e domiciliado no Itaim 
Paulista, São Paulo, SP, filho de João Souza Costa e de Maria de Fatima Santos Costa. 
A pretendente: GABRYELLA AQUINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de cozinha, nascida em Nhandeara, SP, no dia (23/12/1998), residente e domiciliada 
no Itaim Paulista, São Paulo, SP, filha de Augusto Antonio da Silva Junior e de Maria 
Claudia da Silva Aquino.

O pretendente: GERMANO CAETANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
técnico de higienização, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/11/2000), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Jose da Silva e de 
Shirlei Caetano. A pretendente: STEFANI ANTÔNIA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão operadora de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/12/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Borges de 
Souza e de Andressa Antonia.

O pretendente: FÁBIO JOSÉ RODRIGUES ALMEIDA, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz da Silva Almeida e de 
Francilucia Rodrigues. A pretendente: MAGDA DE OLIVEIRA SURACCI, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Suracci e de Maria 
Cristina de Oliveira Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS ALVES JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão serralheiro, 
nascido em Salgueiro, PE, no dia (08/04/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Alves e de Francisca Eugenio de Souza Alves. A 
pretendente: JUSSARA AGUIAR DIAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/02/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jario Rodrigues Dias e de Rosana dos Santos Aguiar.

O pretendente: DANILO AUGUSTO VALADÃO, estado civil solteiro, profissão analista 
de ecommerce, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/02/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Alves Valadão e de Natividade Aparecida 
Pinto Valadão. A pretendente: LARISSA ALMEIDA NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativa, nascida em Miguel Calmon, BA, no dia (10/06/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João dos Santos Nascimento 
e de Maria Amélia Pereira da Silva Almeida Nascimento.

O pretendente: MILTON SILVA DE GOES, estado civil solteiro, profissão serrelheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1964), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Macil Alves de Goes e de Maria Ester da Silva Goes. A pretendente: 
PATRICIA DE ALMEIDA FELIX, estado civil divorciada, profissão feirante, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (12/07/1973), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de Francisco de Assis Felix e de Maria Vaz de Almeida Felix.

O pretendente: SIDINEI DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão supervisor 
de área, nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/08/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme dos Santos e de Maria Vilma da Silva Santos. A 
pretendente: JESSICA DE OLIVEIRA ROMÃO, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
sala, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Egidio Francisco Romão e de Silvana Pereira de Oliveira Romão.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão analista de TI, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Mendes Lima e de Valdelice Ferreira. A pretendente: CÁSSIA 
DE MORAIS SOARES, estado civil solteira, profissão analista de projetos, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/08/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Pedro Soares Neto e de Maria Aparecida de Morais Soares.
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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