
quatro 
tendências 

de marketing 
digital que vão 
bombar em 2022

    leia na página 6

www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.452

Quarta-feira, 
22 de setembro de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
qr code com seu celular

mercado
Financeiro

receita Federal 
alerta para golpe  
da regularização  
do cPF por sms

Por Eduardo Moises

contábil

   
leia na página 5

Graças às redes 5G e à arquitetura Edge Computing, será possível 
usar aplicações com baixíssima latência e uma onipresença tamanha que 
será difícil discernir o que é humano, o que é digital. Para essa evolução 
acontecer, porém, é necessário equacionar a demanda por profissionais 
de Telecom preparados para os desafios que o 5G traz para o ambiente 
das operadoras. Há um descompasso entre a formação atual dos gestores 
das redes 3G e 4G e o conhecimento exigido para gerir a rede 5G.  

5g e edge computing trazem novos desafios  
para o profissional de telecom

Diversos fatores são cruciais para investidores aprenderem a olhar star-
tups com o objetivo de analisar o risco de investimento e o seu potencial 
de retorno. Os principais tópicos observados são comuns para muitos 
negócios: time, tamanho de mercado, grau de diferenciação, modelo de 
receita, tração, entre outros. De acordo com o Mapa de Investidores 
2020, 88,3% dos investidores estão ativos para aplicar capital em novas 
startups brasileiras e 70,3% já estão investindo e gerando portfólio. No 
entanto, além desses itens fundamentais, outros pontos que também 
devem ser considerados muitas vezes são ignorados.  

cinco pontos diferenciais que investidores buscam  
em startups

“O mundo mudou”, “estamos vivendo novos tempos”, são frases que 
vêm cada vez mais fazendo sentido em meio a diversas transformações 
tecnológicas e sociais acontecendo no mundo. Essas mudanças vêm 
ocorrendo por conta das novas gerações que possuem diferentes 
formas de se expressar, pensar e agir. Segundo Richard Vasconcelos, 
CEO da LEO Learning, empresa de soluções digitais para treinamentos 
corporativos, esse comportamento além de ser notado na sociedade, 
será assunto de prioridade nas organizações, que devem procurar por 
tipos de habilidades diferentes do que vemos no mercado hoje.  

as habilidades que devem ser buscadas pelas 
empresas na próxima década
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negócios em Pauta

enovo processo de pintura para automóveis
"Carros tão coloridos quanto nós" é o lema de uma iniciativa ligada a 

aumentar a consciência da diversidade entre a equipe do BMW Group 
em Leipzig, Alemanha. Agora, o lema ganha um significado a mais, à 
medida que o mundo automotivo dá as boas-vindas a uma nova varie-
dade de cores para a pintura a partir de um processo "individual". Os 
primeiros BMW Série 1 e BMW Série 2 Gran Coupe, para aqueles que 
preferem cores menos comuns, estão saindo em tom brilhante nas cores 
Speed Yellow, San Marino Blue, Ermes Green e Nardo Grey. O preto e 
o branco ainda estão entre as cores mais populares para carros, mas os 
clientes estão cada vez mais procurando uma pintura mais expressiva 
e "individual". A linha de cores permite que o cliente personalize seu 
modelo com qualidade, precisão, tecnologia e garantia de fábrica do 
BMW Group.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: bmw.com/reprodução 

news@ti

cursos gratuitos de cibersegurança

@A Check Point® Software Technologies Ltd . (NASDAQ: CHKP), uma 
fornecedora líder de soluções de cibersegurança global, anuncia a 

disponibilidade de dois novos cursos gratuitos com foco em segurança de 
usuários e de acesso remotos e em gerenciamento de workloads. O portfólio 
de cursos Check Point Jump Start já oferecido pela área de treinamento 
e educação da empresa, cuja missão é tornar o conhecimento de ciberse-
gurança acessível a todos, de estudantes a profissionais de TI no mundo, 
proporciona cursos eLearning gratuitos, via plataforma da Udemy , uma 
das parceiras da Check Point Software. Um dos novos cursos gratuitos 
está voltado à solução Check Point Harmony Endpoint, por meio da qual a 
força de trabalho remota pode ser protegida contra o complexo cenário de 
ameaças sofisticadas da atualidade. O Harmony Endpoint evita as ameaças 
mais iminentes ao endpoint, como ransomware, phishing ou malware drive-
-by, enquanto minimiza rapidamente o impacto da violação com detecção 
e resposta autônomas. Os cursos gratuitos estão disponíveis no site da 
Udemy.    leia a coluna completa na página 2
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Próximo ano

o mercado imobiliário e a 
construção civil são dois segmentos 
que conseguiram continuar em 
alta mesmo durante a pior fase da 
pandemia. 

Para se ter uma ideia, de acordo com a Câ-
mara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), em 2020 as vendas de unidades resi-
denciais novas cresceram 9,8% no Brasil. Para 
este ano, as previsões são de crescimento entre 
5% e 10% diante de uma alta de 3% do PIB. 

Entretanto, alguns especialistas também acre-
ditam que, nos próximos dois anos, o mercado 
não continuará nesse processo de crescimento. 
Acredito que, diante dos olhos dos especialis-
tas, um dos maiores incentivos, inclusive em 
época de pandemia, é a viabilidade de crédito 
proporcionada pelo governo, que incentiva o 
mercado em taxas junto com os bancos. Neste 
cenário, sabemos que o mercado não terá 
crédito para sempre e talvez o crescimento se 
atenue um pouco.

É importante entender que o mercado sempre 
se adapta. Pelo fato de que se daqui a dois anos, 
os bancos e o Governo não incentivarem mais 
as taxas, é provável que haja uma redução no 
mercado imobiliário em si, porque haverá menos 
oferta de crédito, menos construção e dinheiro 
no mercado para as pessoas financiarem imó-
veis. Porém, este é um olhar voltado mais para 
o mercado residencial.

Quando paramos para falar de construção civil, 
estamos falando da área industrial e do varejo. 
Essas áreas nunca param, elas se adaptam. Em 
um cenário em que as indústrias e lojas não vão 
crescer, ao menos elas manterão o que tem ou 
renovarão, olhando para um prisma de melhorar 
pontos que possam viabilizar o crescimento dos 
lucros deles.

Durante a pandemia, construtoras que tra-
balham viabilizando o mercado imobiliário 
através de financiamento do banco, continuaram 
trabalhando independente da pandemia. Já as 
construtoras que trabalham sob demanda sofre-
ram, pois as empresas não sabiam para onde o 
mercado estava indo e cortaram investimento. 

Com uma visão de oferta de crédito reduzida, 
essa parte do setor começará a se adaptar e o 
mercado continuará girando. Talvez não com 
tanto crescimento, mas seguirá sem parar.

o cenário da construção civil para 2022
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.   O olhar do mercado para o futuro - Apesar 
das retrações inevitáveis que aconteceram no 
mercado por conta da pandemia, as projeções 
são para que a construção civil tenha, em 2021, 
o maior crescimento do setor em oito anos. De 
acordo com o estudo Desempenho Econômico 
da Indústria da Construção do 2º Trimestre 
de 2021, realizado pela CBIC, a projeção de 
crescimento do setor neste ano subiu de 2,5% 
para 4%.

Entretanto, é importante manter o olhar em 
algo que pode ser tanto positivo quanto nega-
tivo para o setor. Muitas pessoas seguraram 
os investimentos durante a pandemia e estão 
com demanda represada. Com isso, a vontade 
de investir em novas possibilidades está alta. 
Depois de quase dois anos de pandemia, as 
pessoas estão se reestruturando e replanejando 
para começar a investir de volta. 

Estão começando a ter mais segurança, en-
tão as obras vão acontecer. Esse é o aspecto 
positivo do cenário para o futuro do mercado, 
mas também pode ser algo negativo. Durante 
a pandemia, a cadeia de produtos, insumos e 
equipamentos para a construção civil sofreu 
e ainda sofre muito com a falta de materiais. 
Se a demanda represada for solta de uma vez, 
a escassez de material pode ser uma das con-
sequências. Infelizmente, é um setor que leva 
mais tempo para se recuperar.

Além disso, um dos grandes desafios aos 
quais o mercado deve se manter atento, é que a 
qualidade da mão de obra de construção civil é 
muito precária - as pessoas não estudam sobre 
e não são preparadas para a qualidade. Com o 
crescimento de obras, vai ser cada vez mais 
difícil encontrar uma mão de obra qualificada 
para trabalhar e garantir as entregas.

Com a previsão de crescimento e novos 
investimentos para o mercado, a busca das 
construtoras é crescer cada vez mais junto 
ao mercado. Quando pensamos no futuro, a 
maior expectativa é se posicionar perante os 
grandes players como uma excelente alternativa 
para as adaptações de ambientes e para novas 
construções. Por isso, é importante trabalhar 
inúmeros procedimentos internos para forne-
cer a melhor estrutura para dar segurança às 
grandes empresas.

É fundamental continuarmos olhando para as 
exigências das empresas, sempre entregando 
um padrão alto de qualidade de gestão, ge-
renciamento e entrega. A visão organizacional 
interna da construtora demonstra para os 
grandes players do mercado que é possível 
oferecer toda uma estrutura para que a obra 
aconteça no melhor dos procedimentos e com 
o máximo de segurança.

(Victor Gomes é CEO da Expertise Construtora).

eventos com 500 pessoas
A cidade do Rio de Janeiro já pode 

realizar eventos em locais abertos, 
com lotação máxima de 500 pessoas, 
e competições esportivas em estádios 
e ginásios com público que esteja 
com o esquema vacinal completo e 
respeitando a lotação de 50% da capa-
cidade. A flexibilização foi possibilitada 
pela diminuição nas internações por 
doenças respiratórias na cidade, bem 
como a queda de casos confirmados e 
de óbitos (ABr).
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-habilidades-que-devem-ser-buscadas-pelas-empresas-na-proxima-decada/
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OpiniãO
Novos rumos para o 
crédito imobiliário 

impulsionam  
o setor

A semana foi marcada 
por diversas notícias 
positivas para o 
mercado e para o 
crédito imobiliário. 

As medidas anuncia-
das pelo Governo 
Federal deixam claro 

a importância da habitação 
para a geração de emprego e 
renda no país, mas também 
seu papel transformador na 
vida de milhões de pessoas 
que sonham com a conquis-
ta da casa própria. A cons-
trução civil foi reconhecida 
como um importante aliado 
para minimizar os impactos 
econômicos causado pela 
pandemia. 

Os resultados mostraram 
o mérito do setor: o nível de 
empregos na área subiu e 
hoje soma 7% do total, o que 
representa 5,9 milhões de 
brasileiros, segundo dados 
da Pnad, um contingente 
expressivo de trabalhadores 
fazendo habitação, uma 
ação de impacto social im-
portantíssima para a socie-
dade. O PIB da Construção 
Civil,  subiu 2,7% no se-
gundo trimestre, puxando 
a elevação do PIB nacional, 
reforçando a importância 
do setor para a economia 
brasileira. 

O programa habitacio-
nal Casa Verde e Amarela 
(CVA), que já beneficiou 
cerca de 1 milhão de famílias 
desde 2019, teve seu últi-
mo ajuste em 2017, sendo 
que depois disso, só foram 
feitos ajustes pontuais. 
Acertadamente, o Conselho 
Curador do FGTS calibrou 
os parâmetros do programa. 
Com isso, foram adequados 
os limites máximos opera-
cionais do FGTS em 10% 
para empreendimentos 
dentro de capitais e regiões 
metropolitanas, 15% para 
cidades com 50 mil e 100 
mil habitantes, e 10% para 
as localidades entre 20 mil 
e 50 mil habitantes. 

Houve, ainda, uma reade-
quação na curva de subsí-
dios, com valor máximo de 
R$ 47,5 mil para os grupos 
de renda familiar mais baixa; 
e redução temporária em 
0,5% ao ano na taxa de juros 
para as pessoas físicas com 
renda de R$4 mil a R$ 7 mil 
(faixa 3 do CVA). Também 
foi disponibilizado um au-
mento de 0,25% do subsídio 
concedido para diminuir o 
valor das prestações para 
os mutuários com renda 
familiar mensal de até R$ 2 
mil, enquadrados no grupo 
1 (correspondente à antiga 
faixa 2 do Minha Casa, Mi-
nha Vida). 

Os avanços no programa 
foram muito importantes 
para atender a população de 
baixa renda - até mesmo por 
conta do déficit habitacional 
brasileiro que hoje gira em 
torno de 7,8 milhões de mo-
radias -, e tudo indica que 
o programa será incremen-
tado nos próximos anos, à 
medida em que o Governo 
anuncia que o orçamento 
do CVA será ampliado de R$ 
56 bilhões em 2021 para R$ 
61 bi em 2022, R$ 64 bi em 

2023 e R$ 67 bi em 2024. 
Para uma família de bai-

xa renda, que, em grande 
parte das vezes, vive em um 
ambiente cheio de precarie-
dades, essa mudança pode 
significar uma oportunidade 
para darem um salto na vida, 
um panorama novo que 
permitirá à família dormir 
sob um teto seguro, ter 
acesso a saneamento básico 
e todas as garantias de uma 
vida digna. Para o segmen-
to Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo, 
a Caixa trouxe novidades e 
baixou o spread de 3,35% 
para 2,95%, somadas à re-
muneração da poupança, o 
que representa uma queda 
de 0,4 pp, segundo o banco. 

O movimento é muito 
importante diante da subida 
da Selic e mostra o com-
promisso do Banco com a 
habitação e seu importante 
papel na sociedade. Além 
disso, sempre batemos nes-
ta tecla e vamos continuar 
enfatizando a relevância dos 
juros se manterem abaixo 
de dois dígitos, o que permi-
te que mais famílias acessem 
o financiamento imobiliário. 
Com a redução adotada pela 
Instituição, o mercado pode 
encontrar um equilíbrio 
diante da movimentação de 
bancos privados que estão 
buscando uma readequação 
das taxas. 

Medidas como a adotada 
pela Caixa vão de encontro 
à realidade vista em muitos 
países desenvolvidos, que 
mantém taxas de financia-
mento imobiliário em bai-
xos patamares e mercados 
aquecidos. Para se ter uma 
ideia, a Numbeo, maior base 
de dados colaborativa sobre 
condições de vida em cida-
des e países, informa que o 
Brasil ocupa a 76ª posição 
em um levantamento so-
bre os valores de taxas de 
financiamento imobiliário 
pelo mundo. Na Finlândia, 
primeiro lugar na lista, a 
taxa é 1,4% ao ano. Nos 
EUA, 37º colocado, a taxa 
anual é 3,99%. 

Para os compradores, em 
particular, manter os juros 
do crédito imobiliário em 
baixo patamar é a garantia 
do acesso ao imóvel. Em 
média, cada 1% ponto 
percentual de queda na 
taxa equivale em uma re-
dução de 9% no valor da 
parcela do financiamento. 
Graças à diminuição dos 
juros do financiamento nos 
últimos quatro anos é que 
uma pessoa, com a mesma 
renda ajustada pela infla-
ção, consegue comprar um 
imóvel maior em função das 
melhorias nas condições de 
financiamento. 

O mercado imobiliário 
está crescendo em opções 
de produtos, condições de 
pagamento e competitivi-
dade no setor. Fornecer 
condições de crédito aces-
síveis à população é um 
passo fundamental para a 
consolidação do sonho de 
uma moradia digna e segura 
para todos. 

(*) - É Presidente da ABRAINC 
- Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias.

Luiz França (*)

News@TI
Great Place to Work (GPTW), as vagas são para a modalidade home 
office e estão abertas, também, para pessoas com deficiência (PCD).  
Na Sensedia, multinacional brasileira de tecnologia e inovação, estão 
disponíveis 60 vagas, a maior parte para profissionais da área de tec-
nologia, que poderão atuar em consultoria, engenharia de produtos, 
suporte e operações. Mas a empresa também está em busca de talentos 
para as áreas administrativa, recursos humanos, vendas e marketing, 
e o modelo de trabalho pode ser full home office  (https://br.sensedia.
com/sensedia-career#Carrers).

Guardicore faz parceria com a Fortinet 

@A Guardicore anuncia uma nova integração tecnológica como 
parte da parceria Fabric Ready com a Fortinet, possibilitando aos 

times de segurança simplificar a adoção da arquitetura Zero Trust – o 
que irá estimular a inovação em ambientes híbridos e dinâmicos. A 
poderosa combinação da plataforma de segurança Guardicore Centra 
com a tecnologia Fabric Connector da Fortinet permite às organizações 
sincronizar, em ambientes híbridos, a aplicação de políticas granu-
lares de segmentação com mudanças operacionais. Essa integração 
também possibilita aplicar a firewalls controles baseados em políticas 
com inspeção de tráfego leste-oeste, utilizando a rotulagem unificada 
e soluções de gerenciamento de ativos para aplicações internas. Isso 
garante que controles de acesso sejam aplicados tanto ao tráfego 
norte-sul, no perímetro do ambiente, como ao tráfego interno, que se 
move lateralmente. O resultado é uma camada de segurança unificada, 
consistente e sempre atualizada (https://pt.guardicore.com/).

Sono Quality anuncia a abertura de mais de 
110 vagas

@A Sono Quality, empresa líder em venda de colchões tecnológicos 
no Brasil, está expandindo seu quadro de colaboradores e abre 

processo seletivo para 110 vagas em diversas áreas de atuação. As va-
gas de Assistente de Vendas (Ativo, Receptivo e Televendas), Gerente 
de Marketing, Supervisor de Call Center, Analista de e-commerce, 
Assistente de Cobrança, Coordenador de SAC e Analista de Plane-
jamento são para trabalhar na sede da empresa, localizada em São 
Bernardo do Campo. "Um dos principais compromissos da empresa 
com os colaboradores é o investimento na capacitação profissional e a 
valorização pessoal de cada um. E, a cada ano, aumentamos o número 
de contratações, em comparação aos anos anteriores. Isso mostra que 
as ações desenvolvidas pela empresa estão gerando resultados posi-
tivos", destaca o CEO da Sono Quality, Ricardo Eloi.Para concorrer a 
qualquer uma das oportunidades, é necessário enviar currículo para 
recrutamento@sonoquality.com.br.

Empresas de tecnologia de Campinas 
oferecem 115 vagas para efetivos e 
estagiários de todo o Brasil 

@As empresas de tecnologia Sensedia, Icaro Tech e Sofist, sediadas 
em Campinas, oferecem, no total, 115 vagas de trabalho e estágio 

para todo o Brasil. As três empresas são certificadas pelo Instituto 

ricardosouza@netjen.com.br

Votada no último dia 13 no Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
a ADI foi considerada procedente 

e aprovada com votos do relator Luiz 
Roberto Barroso e mais seis ministros. 
O caso recente ilustra uma situação 
de constrangimento à atividade, mas 
que não é nova. No Carf (Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais), 
contadores também já foram incluídos 
em autos de infrações porque os con-
tribuintes fiscalizados alegaram terem 
seguido orientação dos profissionais. 

Mais uma vez, os contadores foram 
absolvidos com a afirmação dos con-
selheiros do órgão de que eventual 
responsabilização, em razão de preju-
ízos, deve ser discutida no campo das 
relações contratuais entre empresa e 
prestadores de serviço. Os exemplos 
revelam alguns dos percalços na reali-
dade interna da categoria, porém pouco 
visível para a sociedade e os setores 
econômicos. 

Externamente, os desafios dos con-
tadores também são múltiplos, em um 
cenário potencializado pelos impactos 
da pandemia e as constantes mudan-
ças das legislações fiscais e tributárias 
para minimizar impactos econômicos 
nas empresas, principalmente as de 
pequeno e médio porte. Apenas na 
gestão de folha de pagamento, por 
exemplo, diversas medidas provisórias 
foram aprovadas como a proeminente 
MP 936/20.

“A consultoria contábil não se restrin-
ge apenas ao cumprimento das obriga-
ções, mas está diretamente interligada 
à gestão empresarial. O contador lida, 
cada vez mais, em um cenário com-
plexo para o qual é preciso, além de 
conhecimento técnico, capacidade de 
atualização permanente para orientar 
os empresários em tomadas de decisão 
melhores e mais rápidas”, explica João 
Muniz Leite, Diretor Executivo da JML 
Contábil, escritório com mais de trinta 
anos de mercado com sedes em São 
Paulo e Campinas.

Se antes os profissionais já precisa-
vam lidar com uma intrincada malha 
de regras tributárias e fiscais, desde 
março de 2020, com a pandemia, fo-
ram forçados a se desdobrarem ainda 
mais para acompanhar as constantes 
mudanças - às vezes temporárias, às 
vezes permanentes. Acabaram se tor-
nando ainda mais relevantes para os 
negócios durante a crise: sugerir ações 
de redução de custos, projetar despesas 
e receitas, estabelecer prioridades de 
pagamentos de tributos e renegociação 

22 de setembro – Dia do Contador

Como contadores reinventaram sua 
importância para as empresas na pandemia
O Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC/GO) conseguiu apoio no Senado para impetrar uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) contra uma lei do estado que responsabilizava solidariamente e incluía o contador nas 
execuções fiscais movidas contra seus clientes, em casos de ações ou omissões para suposta infração à legislação 
tributária. Na prática, a responsabilização de um profissional perante atos dolosos cometidos por terceiros. 

de prazos entre outras decisões estraté-
gicas para a sobrevivência empresarial. 

Outro reflexo do mercado, conforme a 
Covid-19 foi abatendo empresas menos 
estruturadas, é o maior volume de fusões 
e aquisições. “O valuation de empresas 
sem mais energia para competir fica 
bastante reduzido e a oportunidade de 
aquisição de um negócio que está em 
dificuldades se tornou uma possibilidade 
real para mais empresas, com o benefí-
cio de agregar ativos, clientes, pessoal 
e potencial de crescimento extras para 
quem adquire”, analisa João Leite. Para 
isso, a abordagem do consultor contábil 
no processo de análise é o fiel da balança.

Tal qual todas as áreas, os escritórios 
contábeis sofreram com o aumento 
da inadimplência. Na medida em que 
o faturamento das empresas caiu, o 
descumprimento das obrigações com 
fornecedores, entre eles o contador, 
cresceu. “Todo mundo, seja pessoa 
física ou jurídica, precisou negociar e 
uma parte realmente deixa de cumprir 
os compromissos. 

Contudo, seguramos até onde for pos-
sível para que a empresa consiga tempo 
para retomar as atividades e o faturamen-
to. Precisamos suportar mais essa pressão 
e nos manter como parceiros, apostando 
no compromisso do cliente em quitar os 

débitos adiante”, explica Leite. De outro 
lado, para os contadores mais experientes 
e estruturados a crise ampliou a deman-
da. Movidos pela tentativa de reverter 
o quadro negativo, muitos empresários 
buscam no suporte contábil especializado 
soluções para questões como o controle 
de fluxo de caixa, gestão de custos e 
planejamento tributário. 

Um termômetro é o aumento na busca 
das empresas por profissionais inter-
nos mais capacitados – e que fazem a 
interface com os contadores na rotina 
da gestão. Segundo levantamento da 
agência de recrutamento PageGroup, 
a busca por especialistas em finanças, 
especialmente com viés contábil, au-
mentou 50% no primeiro quadrimestre 
de 2021, em relação ao mesmo período 
do ano passado. 

A pesquisa aponta, ainda, que a alta 
demanda veio, principalmente, de 
empresas dos setores farmacêutico, 
agropecuário, infraestrutura, telecom 
e construção. “Eu acredito que até o 
dia 22 de setembro de 2022, no Dia 
do Contador do ano que vem, vamos 
vivenciar ainda algumas mudanças 
importantes na rotina e no posiciona-
mento da nossa atuação no mercado. O 
pós-pandemia ainda está engatinhando 
e acho que teremos algumas missões 
importantes, uma delas é a adequação 
à LGPD”, analisa João Leite.

Ele lembra que o contador lida com 
diversas informações, dados de pessoas 
e clientes e, embora a atenção com a 
confidencialidade e segurança dos da-
dos sempre tenha sido uma premissa 
da profissão, a nova legislação traz 
outra conotação para a privacidade 
de dados, especialmente em relação 
ao consentimento dos clientes para 
o armazenamento das informações. 
- Fonte e outras informações: (www.
jmlcontabil.com.br).
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Se antes os profissionais já 
precisavam lidar com uma 
intrincada malha de regras 
tributárias e fiscais, desde março 
de 2020, com a pandemia, foram 
forçados a se desdobrarem 
ainda mais para acompanhar 
as constantes mudanças - às 
vezes temporárias, às vezes 
permanentes. 
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de difusão cultural “Guimarães Rosa: canto, encanto e leveza”. O obje-
tivo é estimular a leitura da obra de Guimarães Rosa, desmistificando a 
imagem de “autor difícil”. As aulas buscam também salientar a oralidade/
musicalidade e a poesia da obra, trazer os espectadores para os encantos 
do sertão rosiano e apresentar a obra de maneira acessível e com foco 
determinado, destacando aspectos mais gerais da obra do escritor. Os 
interessados em receber certificado devem se inscrever pelo Sistema 
Apolo da USP até sábado (25). O curso será transmitido das 17h30 às 
19 horas, pelo YouTube. Mais informações: (https://bityli.com/bzsV5) e 
pelo e-mail (oficinagr.ieb@usp.br).

E - Taxa Selic  
A Ethimos, um dos maiores escritórios da XP Investimentos, realiza 
amanhã (23), às 18h, a palestra online e gratuita Call Selic: “Como a taxa 
afeta a sua vida”. Os participantes explicarão como a Selic funciona e 
repercutir a decisão do Copom  sobre os rumos da taxa básica de juros, 
que poderá ter elevação nesta semana. O BC antevê aumento de 1 ponto 
percentual na Selic, elevando o principal instrumento de combate à 
inflação de 5,25% para 6,25% ao ano. Terá a participação de Leonardo 
Costa, head do Comitê de Alocação e de Renda Fixa da Ethimos, e de 
Jennie Li, estrategista de Ações da XP Inc. A mediação será de Kenio 
Fonseca, que é sócio e assessor de investimentos da Ethimos. As ins-
crições devem ser feitas pelo link (https://bit.ly/3tUl0fh).

F - Programa GHG Protocol
A Wilson Sons, maior operadora de logística portuária e marítima do 
mercado brasileiro, foi qualificada com Selo Ouro no Programa GHG 
Protocol, que objetiva estimular e apoiar corporações na elaboração e 
publicação de inventários de emissões de gases do efeito estufa (GEE). 
A certificação é concedida às organizações que reportam todas as suas 
fontes emissoras e são verificadas por auditoria externa. Há oito anos a 
Wilson Sons publica voluntariamente seu inventário de GEE. “Ao quan-
tificar as emissões de forma contínua, a Companhia consegue identificar 
potenciais pontos de redução e realizar melhorias, aumentando a eficiên-
cia nos nossos processos”, explica o gerente de Saúde, Meio Ambiente, 
Segurança e Sustentabilidade da Wilson Sons, João David Santos. 

G - Mercados na Europa 
A Tupguar, a maior empresa brasileira de polvilho natural, conquista três 
novos mercados estratégicos para a sua produção, Inglaterra, França 
e Bélgica. Mesmo com os prejuízos causados por geadas e o inverno 

A - Selo Arte 
A partir de 1º de outubro, entra em vigor o regulamento para que esta-
belecimentos fabricantes de produtos de abelhas e derivados solicitem 
o Selo Arte. Os requisitos necessários  estão definidos na  Portaria nº 
289/2021, do Ministério da Agricultura. Podem ser enquadrados em 
artesanais os produtos de abelhas Apis mellifera e de abelhas nativas 
sem ferrão. Aqueles oriundos da meliponicultura devem ser produzidos 
e manejados exclusivamente nas áreas geográficas de ocorrência natural 
da espécie. Já o processo produtivo precisa respeitar as particularidades 
de cada espécie de abelha, de forma a manter as características originais 
do produto. Mais informações, acesse: (https://www.gov.br/agricultura/
pt-br/assuntos/producao-animal/selo-arte).

B - Mercado Segurador
Amanhã (23), o presidente da Fenaprevi, Jorge Pohlmann Nasser, irá 
falar sobre o cenário atual e analisar caminhos possíveis para o mercado 
segurador no Brasil em palestra no 8º Encontro do Clube de Seguros de 
Pessoas de Minas Gerais. Incumbido com a missão de proferir a palestra 
magna do evento “Seguros de Vida e Previdência: Impactos da Pandemia 
e Perspectivas”, Nasser pretende dividir com os participantes as expe-
riências vividas neste momento, tido como um dos mais desafiadores da 
história, apontando também o que acredita ser o novo perfil de cliente e 
o esperado para os profissionais de seguros. As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas no link: (https://forms.gle/6zTkMmH2NsvpsFjj9). 

C - Metais e Louças Sanitárias
A Docol – uma das líderes brasileiras na fabricação de louças e metais 
sanitários – concluiu a aquisição da fábrica de pias, cubas e tanques 
de inox da Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda, subsidiária do 
grupo internacional da Franke, com sede na Suíça. A planta está loca-
lizada em Joinville/SC, mesma cidade onde a companhia está sediada. 
O movimento faz parte de um ciclo de expansão iniciado em 2019, a 
partir da aquisição do controle da Mekal, cuja unidade em São Paulo é 
voltada para a fabricação de pias de cozinha premium em aço inoxidável. 
O plano da Docol de agora até os próximos cinco anos é investir cerca 
de R$ 500 milhões em novos negócios e na ampliação da sua produção 
e do portfólio de produtos. Saiba mais em: (www.docol.com.br).

D - Difusão Cultural
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP 
realiza, entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro de 2021, o curso 

rigoroso, somados à retração do mercado interno na pandemia, com 
o fechamento de muitos de seus clientes (bares, padarias, cafeterias e 
restaurantes), a empresa mineira vive um bom momento aproveitando a 
alta do dólar e exporta parte da produção para novos mercados europeus. 
A empresa já exportava para os EUA e Japão e entra agora também no 
mercado europeu. O polvilho é a base da receita do pão de queijo, assim 
como uma boa farinha está na base para o melhor dos pães. Garantia de 
saúde e sabor. Saiba mais em: (www.tupguar.com.br). 

H - Lentes de Contato
Para comemorar os 50 anos da Sociedade Brasileira de Lentes de Con-
tato, Córnea e Refratometria, será realizado X Congresso Brasileiro 
da Soblec, nos dias 13 e 14 de novembro, presencialmente no Centro 
de Convenções do Shopping Frei Caneca, em São Paulo. A Soblec é a 
segunda maior sociedade oftalmológica do país e promove através de 
educação presencial e online a formação de mais de 8.000 associados, 
que representam cerca mais de 50% dos oftalmologistas brasileiros. 
Essa edição traz  um significativo desafio pela situação pandêmica 
mundial. A comissão organizadora do congresso assegura que o evento 
foi formatado com o máximo de segurança contra a contaminação viral 
da Covid-19, destacando o distanciamento social e as medidas de hi-
gienização. Informações e programação em: (https://congressosoblec.
com.br/site/soblec2021). 

I - Geração de Impacto
Entre os próximos dias 28 e 30, o Sebrae reunirá lideranças de todo o país 
na segunda edição do Líderes em Movimento. Com ampla programação, 
o evento será online e totalmente gratuito com mais de 20 talks, painéis 
e cases de sucesso. A proposta é conectar líderes institucionais, públicos, 
empresários de micro e pequenas empresas, tomadores de decisões na 
esfera pública, que possuem poder de influência e são protagonistas de 
grandes causas em favor de mudanças e transformações positivas na 
sociedade, inclusive no que se refere à melhoria do ambiente de negó-
cios. A expectativa é que o evento contribua na descoberta de novas 
perspectivas e insigths das lideranças. Inscrições e mais informações: 
(https://sebraelideresmovimento.com.br/).

J - Mercado de Construtoras
Como forma de facilitar a consulta e visualização de seu portfólio de 
soluções para o segmento de Engenharia, a Sasazaki, tradicional fa-
bricante de esquadrias de aço e alumínio, acaba de lançar o Sasazaki 
Engenharia: Catálogo 2021/2022. Além de apresentar portas e janelas 
sob medida ou padronizadas, que priorizam o que há de mais avançado 
em design, qualidade e segurança, o material traz as soluções que in-
cluem as esquadrias acústicas, projetos dedicados e serviços exclusivos, 
como acompanhamento e garantia de correta instalação dos produtos. 
O novo catálogo exibe o portfólio de maneira simplificada e dispõe de 
uma linguagem clara e objetiva e está disponível para download no site 
(https://www.sasazaki.com.br/downloads/SasazakiEngenharia_Catalo-
go2021.pdf). 

O comércio físico 
vai acabar?

É fato que as compras 
online estão cada vez 
mais próximas do 
consumidor

O fechamento das lojas 
e a impossibilidade 
de se deslocar para 

fazer compras aceleraram 
ainda mais esse processo, 
que já vinha em alta e foi 
intensificado com o isola-
mento social. No ano pas-
sado, o faturamento do e-
commerce teve alta de 41%, 
conforme o levantamento 
da Webshoppers (Ebit/Niel-
sen & Bexs Banco) 

Notadamente o varejo 
está mais tecnológico, as 
pesquisas já haviam aponta-
do essa tendência, que cres-
ceu significativamente nos 
últimos meses, certamente 
em função da pandemia, 
que impôs o fechamento 
de todo o comércio. No ano 
passado, 69% dos varejistas 
investiam em transforma-
ção digital. 

Em março, esse número 
subiu para 90%, conforme 
aponta o estudo Transfor-
mação Digital no Varejo, da 
SBVC - Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo. 

Isso é positivo, pois garan-
te que empresas de todos 
os portes se destaquem no 
mercado, afinal, um negócio 
que ocupa uma garagem, 
por exemplo, estando no 
online pode atender clientes 
de qualquer parte do país, 
ou do mundo, com pratica-
mente a mesma agilidade 
daquela companhia com um 
gigante parque industrial. 

Nesse cenário de “iguais” 
vai se destacar quem ofere-
cer melhores experiências, 

tanto para o consumidor, 
quanto para o parceiro 
vendedor. O consumidor 
quer facilidades em suas 
compras; qualidade do 
produto; navegação fácil, 
intuitiva; agilidade na entre-
ga; experiências diferentes 
e, dentre outros, bom rela-
cionamento, antes, durante 
e depois da compra. 

Na outra ponta, quem 
procura um site para ven-
der seus produtos também 
precisa de facilidades que 
passam pela exposição do 
produto; integração de seu 
estoque com o site; baixos 
custos; ferramentas de e-
commerce, como estrutura-
ção e chat e, dentre outras 
possibilidades, mailing de 
possíveis compradores. 

Tudo isso torna a expe-
riência de compra online, 
para quem compra e para 
quem vende, quase irresis-
tível, agora, respondendo a 
minha pergunta: o comércio 
físico vai acabar? Mesmo 
diante desse cenário, penso 
que não, acredito na força 
que a loja física e a loja online 
possuem juntas. 

Apesar de tudo o que 
elenquei, dando ampla van-
tagem para o negócio online, 
a loja física tem um ponto 
muito importante a seu fa-
vor: a experiência sensorial 
e o relacionamento humani-
zado que não se tem na loja 
online assim, acredito que 
num futuro bem próximo, 
os donos de lojas, de todos 
os segmentos, atuarão com 
vendas presenciais e online. 

(*) - É CCO - Desenvolvimento do 
Cliente do houpa!, startup de compra 

e venda de roupas em atacado via 
plataforma para o mercado de moda 

atacadista brasileiro. 

Francine Catelão (*)

Indicador da Serasa Experian de abril, mostrou que 56,4% 
das dívidas de consumidores inadimplentes no Brasil são 
pagas em até 60 dias, principalmente no segmento de Uti-
lities (67,4%), que abrange água e energia. Na sequência 
estão Bancos e Cartões, com 62,6% de dívidas quitadas no 
período. Este é o Indicador de Recuperação de Crédito, 
que exibe o percentual de dívidas pagas em até 60 dias 
após a negativação.

O economista da Serasa Experian Luiz Rabi avalia que o 
fato dos percentuais de recuperação das dívidas estarem 
menores nos últimos dois meses – março (56%) e abril 
(56,4%) –, em relação aos do início do ano (58,8% em 
janeiro e 59,3% em fevereiro), pode estar relacionado com 
a aceleração da inflação no período, o que acaba corroendo 
o poder de compra da população, dificultando a quitação 
das dívidas em atraso.

O indicador revelou um padrão: as dívidas mais recentes 
tendem a ser mais recuperadas, enquanto aquelas com mais 
tempo de existência têm o percentual de quitação mais 
baixo. Considerando compromissos que estavam vencidos 
há 30 dias, 74,3% foram quitados; de 30 a 60 dias, 42,4%; 
de 60 a 90 dias; 31,0%; de 90 a 180 dias; 28,3% entre 180 
dias e o primeiro ano e 16,3% entre um e mais anos.

“Muitas vezes quando a pessoa recebe a notificação de 
inadimplência, se lembra e realiza o pagamento. Além disso, 
há também a questão das multas e encargos moratórios 
que vão encarecendo as dívidas vencidas com o passar do 

A leve queda de 0,4% 
registrada no mês fez com 
que o indicador batesse 
119,3 pontos, mantendo-se 
na zona de satisfação, acima 
dos 100 pontos, pela terceira 
vez consecutiva no ano.  

A redução do índice ocor-
reu depois de ter acumulado, 
desde junho, uma expansão 
de 30,7%. Na comparação 
com igual período do ano 
anterior, o Icec contou com 
um aumento de 30,2%, 
apresentando um padrão de 
confiança acima do de 2020, 
primeiro ano da pandemia. 
Para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, os 
dados reforçam a ideia de 
que a crise recessiva está, 
aos poucos, ficando para 
trás e influenciando menos 
a confiança empresarial. 

No entanto, ele alerta que 
ainda há muitos desafios 
para serem enfrentados 
até a economia brasileira 

Ainda há muitos desafios a serem enfrentados até a economia 
brasileira retomar níveis mais altos de crescimento.
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CNC: confiança do comerciante 
cai pela primeira vez desde junho
Após três altas expressivas, a confiança do comerciante brasileiro diminuiu em setembro. É o que 
aponta o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC)

investimentos que, mesmo 
caindo 0,7%, registrou 104,2. 
O único subíndice na região 
de insatisfação foi o que 
analisa as condições atuais 
do empresário, que chegou 
a 99,7 pontos (queda de 
0,3%).

A economista da CNC, 
Izis Ferreira, observa que, 
devido ao avanço da vaci-
nação, desta vez a queda 
nos números não esteve 
relacionada à evolução de 
uma nova onda da Covid-19. 
“Fatores como inflação, de-
semprego e possibilidade de 
aumento dos juros também 
podem ter contribuído para 
a deterioração das expecta-
tivas em geral”. Ainda assim, 
a economista avalia que o 
cenário não deve configurar 
tendência, devido à aproxi-
mação do Dia das Crianças, 
que deve ajudar a equilibrar 
a desconfiança evidenciada 
nesse mês (Gecom/CNC).

retomar níveis mais altos de 
crescimento. “A queda da 
confiança empresarial pode 
estar associada à pressão 
sobre os custos advinda da 
alta dos combustíveis e do 
aumento da tarifa de energia 
elétrica, por conta da crise 
hídrica, além de refletir as 
expectativas com relação 
aos efeitos da inflação sobre 
o consumo”, aponta Tadros.

Em setembro, todos os 
componentes do Icec sofre-
ram reduções, algo que ocor-
reu pela última vez em abril, 
quando o índice encolheu 
6,4%. Contudo, o indicador 
que avalia as expectativas do 
empresário, apesar da queda 
de 0,9%, permaneceu dentro 
da região de satisfação, com 
153,9 pontos. Assim como o 
que avalia as intenções de 

56,4% das dívidas dos inadimplentes 
são pagas em até 60 dias

tempo. Por fim, a priorização das contas a pagar também 
é um fator já que, devido ao atual cenário econômico, 
os consumidores com dificuldades financeiras acabam 
escolhendo qual será paga e qual será postergada para 
o próximo mês”, explicou Rabi sobre os motivos desse 
movimento. 

O indicador mostrou ainda quais valores são quitados 
com mais facilidade: em 2020, aquelas dívidas acima de 
R$ 10 mil tiveram recuperação de 70,4%, enquanto o 
intervalo de R$ 1 mil a R$ 2 mil teve retorno de 53,4% 
das contas (ABr).

A maior parte priorizou o pagamento de dívidas mais caras, 
que costumam estar relacionadas a imóveis ou veículos.
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Tel: 3043-4171

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

confiança, ou ligue para



Hoje é o 
Dia do Contador

De acordo com o IBGE, 
cerca de 60% das 
empresas fecham com 
menos de 5 anos de 
atividade

Diante disso, indaga-
mos como a contabi-
lidade pode atuar no 

processo de administração 
das organizações para cola-
borar nos processos de to-
mada de decisão. Neste dia 
(22) em que comemoramos 
o Dia do Contador, ouvimos 
os diretores executivos da 
JGA Assessoria Contábil, 
Jair Gomes de Araújo e

Francisneide Alves Tan-
credi, que destacaram o 
fato de que conheceram 
empreendedores iniciantes 
que acabaram tendo dificul-
dades na gestão do caixa, 
por misturarem os recursos 
financeiros pessoais com os 
da empresa. 

Neste momento, que é 
crucial para a organização, 
o empreendedor necessita 
do apoio e orientação do 
contador. O profissional de 
contabilidade tem expertise 
e pode orientar na organi-
zação financeira, contábil, 
tributária e previdenciária, 
e ainda pode trazer informa-
ções seguras para tomada 
de decisão, a partir de infor-
mações contábeis geradas 
por relatórios gerenciais, 
balancetes mensais, pro-
visões e demonstrações 
contábeis.

O empresário bem assis-
tido passa a ser capacitado 
para gerir a sua empresa de 
forma profissional, garan-
tindo mais segurança nas 
tomadas de decisão a curto 
e longo prazo. Permitindo a 
perenidade do seu empre-
endimento, concluem.

É certo que ter parceria 
com uma contabilidade 
que compreenda o perfil da 
organização é de suma im-
portância para que atenda 
os objetivos, necessidades 
e possa oferecer as orienta-
ções adequadas de acordo 
com o segmento do cliente. 

Quanto aos benefícios 
para entidades do terceiro 
setor, que buscam assesso-
ria com uma contabilidade 
especializada na área, os 
diretores da JGA afirmam 
que uma assessoria contábil 
especializada no terceiro 
setor, que seja composta por 
uma equipe capacitada, está 
mais preparada para enten-
der suas reais necessidades, 
podendo assim direcionar e 
oferecer as melhores opções 
para crescimento, desenvol-
vimento e sustentabilidade 
da entidade, além de auxi-
liar e apoiar nos processos 

de busca de certificações, 
parcerias e subvenções 
que possibilitem que a OSC 
(Organização da Sociedade 
Civil) esteja consolidada, 
legalmente estabelecida  e 
alcance novos patamares. 

Quando o assunto é sobre 
avanços tecnológicos e mu-
danças no cenário dos negó-
cios, concordamos que eles 
permitem que processos 
sejam melhorados e otimiza-
dos para proporcionar mais 
assertividade e agilidade na 
rotina, todavia, são necessá-
rios cuidados nessa adap-
tação e os entrevistados, 
salientaram que em uma 
era em que ouvimos falar 
sobre Contabilidade 4.0, 
inovação para otimizar pro-
cessos digitais, sistemas da 
área contábil cada vez mais 
robustos e automatizados 
dentre outros recursos, sem 
dúvidas motivam e auxiliam 
muito na rotina interna.

No entanto, Jair e Fran 
acreditam que a técnica 
aliada ao conhecimento 
da legislação contábil e 
legislação geral, devem 
estar “pari passu” para que 
as ferramentas e recursos 
tecnológicos sejam apenas 
um subterfúgio para aten-
dimento mais eficaz e de 
qualidade aos clientes, ao 
invés de ser um limitador 
das capacidades profissio-
nais. Pontuaram ainda que 
as constantes mudanças no 
cenário da economia, im-
pactam diretamente na área 
contábil e a necessidade 
de sempre estar atento às 
alterações de normas, leis 
e prazos.

Hoje, Dia do Contador, é 
data em que o presidente 
Getúlio Vargas criou o 
primeiro curso superior 
de Ciências Contábeis do 
Brasil. Segundo os dire-
tores da JGA, é de suma 
importância buscar capa-
citação e atualização, pois, 
pela visão de mercado, 
há uma certa carência de 
profissionais capacitados 
e inteirados com as atua-
lizações da área contábil, e 
recomendam que a busca 
por conhecimento não seja 
algo que se encerre na 
graduação, mas que seja 
uma busca contínua, para 
desenvolvimento pessoal 
e profissional.

Dessa forma, parabeniza-
mos a todos os profissionais 
da área contábil, estimando 
que sigam cumprindo o 
papel de zelar e organizar 
o patrimônio dos agentes 
econômicos e sociais com 
excelência, trilhando um 
caminho de sucesso contí-
nuo e crescente. Feliz Dia 
do Contador!

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Apesar dos reflexos da falta de 
espaço em navios e disponibili-
dade de contêineres, o setor de 
rochas ornamentais comemora 
o resultado obtido com as ex-
portações até agosto. Segundo 
dados do Centro Brasileiro dos 
Exportadores de Rochas Orna-
mentais (Centrorochas) no tér-
mino do segundo quadrimestre, o 
segmento fechou as exportações 
com evolução de 39,34%, em 
comparação ao mesmo período 
do ano passado, acumulando em 
vendas diretas US$ 831,8 milhões 
e 1.568 mil toneladas de produtos 
embarcados. 

Destaque para as vendas de 

blocos de mármores e similares, 
chapas e outras peças de már-
mores crescendo frente ao ano 
anterior, respectivamente, 78,86% 
e 51,42%, no acumulado do ano, 
mostrando um aumento pela de-
manda internacional destes mate-
riais. Em agosto, os Estados Unidos 
permaneceram na liderança dos 
destinos mais frequentes dos 
produtos brasileiros, respondendo 
por aproximadamente 50,6% das 
exportações. 

Segundo dados do Ministério da 
Economia, o porto mais utilizado 
para escoamento dos materiais 
beneficiados em agosto foi o do 
Rio de Janeiro (110,3 mil tonela-

das) representando 76% de todo 
material enviado ao mercado 
internacional, seguido pelo Porto 
de Santos, responsável por 15% e 
21,37 mil toneladas do total. Já o 
Porto de Vitória, foi responsável 
por 65% do embarque dos ma-
teriais brutos, acumulando em 
42,57 mil toneladas de rochas 
naturais, enquanto Fortaleza 
escoou 14% do total e 9,4 mil 
toneladas. 

“Em junho, realizamos uma 
pesquisa entre os empresários 
que apontou impacto de cerca 
de 35% no volume exportado 
naquele mês. A expectativa é que 
essa situação seja contornada 

apenas em 2022, mas, apesar de 
todo cenário, os exportadores 
brasileiros têm sido resilientes 
e contribuído com o registro de 
ótimos números para o país”, 
apontou Tales Machado, presi-
dente do Centrorochas. 

Em parceria com o Sindirochas, 
o Centrorochas divulgou também 
os dados por região. Em agosto, 
o Espírito Santo manteve sua 
liderança como maior exportador  
registrando US$ 118,4 milhões, 
concentrando aproximadamente 
84,7% de todas as vendas rea-
lizadas para o exterior; destes, 
75% têm os Estados Unidos como 
destino. 

Minas Gerais vem na sequência 
como segundo maior represen-
tante brasileiro do segmento, 
acumulando 7,7% das expor-
tações, elevando ainda mais a 
força das ardósias brasileiras 
nos mercados do Reino Unido 
e norte-americanos. O Espírito 
Santo evoluiu entre janeiro e 
agosto de 2021. O estado, maior 
produtor e exportador brasileiro, 
registrou alta de 39,84% em va-
lor e 9,20% em peso, mostrando 
um crescimento orgânico em 
valor agregado dos materiais 
exportados de 28,06% no preço 
médio. Saiba mais em: (www.
centrorochas.org.br).

Jean Malaquias (*)

Nós não lidamos com o dinheiro da mesma 
forma com a qual nossos pais ou avós lidavam. 
Muito provavelmente, nossos filhos também 
terão comportamentos diferentes do que te-
mos hoje. A gestão financeira, que antes pre-
dominava manualmente com as cédulas, vem 
sendo constantemente inovada com o advento 
dos avanços tecnológicos e, principalmente, 
investimentos em inteligência artificial, a qual 
proporcionou o surgimento de novas moedas 
digitais e sistemas de gestão online.

A necessidade de atualização do mercado, 
impulsionada pela pandemia, possibilitou um 
avanço inimaginável do setor financeiro que, 
não era esperado. A moeda física, perpetuada 
por anos em nossa sociedade, já deixou de ser 
a predominante dentre a grande maioria da 
população. Em substituição, as criptomoedas 
foram, sem dúvida, um dos maiores avanços e 
explosão de investimentos feitos no último ano. 

Segundo uma pesquisa feita pela Hashdex, a 
maior gestora de criptomoedas do país, o cres-
cimento registrado desde o começo de 2021 foi 
de 938% - um salto de quase 300 mil investidores 
a mais do em comparação ao ano anterior. Hoje, 
o papel moeda deixou de ser saudável para a 
economia de um país. Além de causar enorme 
desmatamento para sua circulação, sua impres-
são também é cara, gerando um custo maior 
do que representa e, consequentemente, um 
prejuízo para os bancos nacionais. 

Em contrapartida, as criptomoedas vieram 
para estabilizar a economia, incapaz de gerar 
uma inflação da mesma forma em que o dinheiro 
físico. Mesmo com sua limitação quantitativa – 
escassez equivalente ao ouro no mercado – são 
uma tendência que veio para ficar. Fora elas, 
o machine learning é outra grande inovação, 
com fortes expectativas futuras. 

O ensinamento profundo das máquinas, capaz 
de desenvolver a habilidade de desempenharem 
funções humanas e, até mesmo raciocinarem de 
forma parecida, poderá evoluir em níveis antes 
apenas imaginados em filmes. Em poucos anos, 
os cientistas não serão mais necessários para 
ensinar tais máquinas, aprendizado que será 

Todos esses avanços possibilitarão 
uma gestão muito mais assertiva e eficiente 

de nossas finanças.

Anatel marca 
reunião para 
votar leilão 
do 5G

A diretoria da Anatel 
marcou para a próxima 
sexta-feira (24) a reunião 
para concluir a votação 
da proposta de leilão para 
a exploração de serviços 
de acesso móvel usando a 
tecnologia 5G, que amplia 
a velocidade da conexão 
móvel. A agência havia 
marcado a votação para 
a semana passada. Mas a 
decisão foi adiada por um 
pedido de vista do conse-
lheiro Moisés Moreira. 

Os ministros ainda discu-
tem algumas adequações 
sobre o texto da proposta 
para concluir a votação. A 
Anatel irá finalizar a propos-
ta após ela ter sido analisada 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU). Apesar de 
um parecer da área técnica 
apontando problemas e su-
gerindo mudanças, a maioria 
dos ministros votou pela 
aprovação da proposta da 
agência.

O leilão vai colocar as 
faixas de frequência para 
disputa por operadoras de 
telecomunicações, mediante 
pagamentos e determinadas 
obrigações. A votação irá 
definir essas condições. O 
governo vem repetindo que 
a intenção não é arrecadar, 
mas colocar investimentos 
nessas novas redes. A ex-
pectativa do governo federal 
é que o leilão ocorra em 
outubro (ABr).

Em outras palavras, é uma fer-
ramenta que permite que uma 
empresa implemente uma série 

de configurações, restrições e medidas 
de segurança que protegem os colabo-
radores, auxiliam nas tarefas e também 
aumentam a vida útil dos aparelhos.

De acordo com uma pesquisa feita 
pelo The Economist Intelligence Unit 
(EIU), a pandemia acelerou a transfor-
mação digital e a preparação digital em 
72% das empresas com colaboradores 
trabalhando remotamente, o que foi 
um ponto crucial para a adaptação ao 
novo cenário. 

As empresas viram aumentar a neces-
sidade de conectar adequadamente as 
equipes, utilizando soluções de MDM 
para melhorar a mobilidade corpora-
tiva. É importante destacar que essas 
soluções apenas podem ser aplicadas 
nos dispositivos corporativos.

“Atualmente, as empresas estão 
apostando em smartphones, tablets e 
outros equipamentos eletrônicos para 
aumentar o nível de produtividade e de 
mobilidade das equipes. Afinal, isso é 

Ferramentas de MDM são necessário para 
o gerenciamento de dispositivos móveis.

Entenda como o MDM pode ser 
útil para a gestão dos negócios

O MDM vem do termo americano Mobile Device Management. Traduzindo: gerenciamento de 
dispositivos móveis
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mentas de Mobile Device Management 
(MDM), responsável pelo gerencia-
mento de dispositivos móveis”, afirma 
Vinícius Boemeke, Co-Founder da 
Pulsus. Pioneira e referência quando 
o assunto é MDM (Gerenciamento de 
dispositivos móveis), a Pulsus é uma 
solução inovadora e inteligente para o 
gerenciamento de celulares e tablets. 

O MDM da Pulsus já é utilizado por 
players importantes em todo o Brasil, 
além de outros países da América La-
tina e África. A empresa, que já conta 
com aproximadamente 900 clientes e 
gerencia mais de 600 mil dispositivos, 
busca cada vez mais impulsionar negó-
cios dos mais diversos portes e áreas 
de atuação. 

Para os negócios a solução pode 
trazer benefícios como: otimização de 
processos, foco maior nas estratégias, 
acompanhamento mais efetivo de equi-
pes externas, aumento de produtivida-
de, geolocalização, gestão de e dados 
e segurança de informações. - Fonte: 
(https://pulsus.mobi/).

imprescindível para não só oferecer um 
atendimento mais ágil e qualificado, 
quanto para desempenhar com mais 
eficiência tarefas fora do escritório, 
aspectos cada vez mais relevantes para 
o sucesso no mundo dos negócios. 

Como a Inteligência Artificial vai 
mudar a sua relação com o dinheiro?

feito diretamente entre uma máquina e outra 
– conquista que proporcionará um aumento 
gradativo da performance e conhecimento.

Ainda, a evolução da transmissão de conhe-
cimento que hoje já se provou possível, poderá 
contribuir para a diminuição da burocracia e 
tempo de entrega de serviços ou produtos. A 
probabilidade de acerto será muito maior e 
mais rápida, especialmente com os resultados 
já vistos no desenvolvimento de programas 
capazes de criar outros semelhantes.

Todos esses avanços, quando aplicados no 
setor econômico, possibilitarão uma gestão 
muito mais assertiva e eficiente de nossas fi-
nanças, servindo como importante auxiliadora 
no mapeamento de gastos antecipadamente e, 
como equilibrá-las evitando prejuízos e endi-
vidamentos – até mesmo, bloqueando gastos 
e visando uma melhor educação financeira.

A inteligência artificial veio para automatizar 
processos e mostrar o que não podemos ver a 
olho nu. Ao mapear nosso histórico e mapear 
o comportamento, criará uma relação muito 
mais saudável com o nosso dinheiro, indicando 
os melhores caminhos a serem seguidos e as 
melhores opções para investimentos.

(*) - É CTO da Poupay+, fintech de gestão financeira 
exclusiva para mulheres.
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Setor de rochas fechou o 2º quadrimestre com alta nas exportações
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Processo nº:1001955-45.2018.8.26.0543:Procedimento Comum Indenização por dano Material 
Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A Requerido: Amadeus Barreto dos 
Santos, inscrito no CPF nº 033.032.035-12.Edital de citação: Prazo 30 dias, expedido nos autos da 
Ação da Indenizatória por Dano Material. A Drª.Flávia Martins de Carvalho, Juíza de Direito da 1ª VC 
da Comarca de Santa Isabel-SP, na forma da lei, Faz Saber ao réu Amadeus Barreto dos Santos, 
CPF 033.032.035-12, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos 
da indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra 
sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que Ocorre que no dia 
30/07/2015, por volta das 09h30min, ao atingir o km 87, da Rodovia Presidente Dutra, BR-116, 
sentido crescente, o segundo requerido, conduzindo o caminhão VW/19.320 CLC TT, cor branca, 
ano 2011, placas ESU-8772, de propriedade do primeiro requerido, quando ao passar pela praça de 
pedágio utilizando a faixa Via Fácil/Sem Parar, não observou o distanciamento lateral e arrancou a 
cancela e outros itens com o a parte traseira da carreta, danificando o patrimônio público sob 
concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 
83381518. O requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a 
realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a requerente 
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 9.679,20 conforme demonstrativo anexo (doc. 
05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  13/09/2021. 

Bregenz Participações S.A. - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição

Aos 17/06/2021, às 10 hs., na sede, Rua Claudio Soares, nº 
72, conjunto 719, Pinheiros, SP/SP, com a totalidade. Mesa: 
Presidente: Gustavo França Pianucci. Secretário: Maximiliano José 
Ranzani Garcia. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição 
de uma S.A. sob a denominação de Bregenz Participações S.A., e 
Estatuto Social que se encontra arquivado na íntegra na sede da 
Companhia. Eleger: Gustavo França Pianucci, RG 41.119.577-3 
SSP/SP, CPF 362.762.708-30, e Maximiliano José Ranzani Garcia, 
RG 34.715.849-3 SSP/SP e CPF 222.429.398-40, Diretores sem 
designação específica; todos com mandato de 2 anos. Jucesp 
nº 3530057274-2 em 13/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Hallein Participações S.A. - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição

Aos 17/06/2021, às 10 hs., na sede, Rua Claudio Soares, nº 
72, conjunto 719, Pinheiros, SP/SP, com a totalidade. Mesa: 
Presidente: Gustavo França Pianucci; Secretário: Maximiliano José 
Ranzani Garcia. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição 
de uma S.A. sob a denominação de Hallein Participações S.A., e 
Estatuto Social que se encontra arquivado na íntegra na sede da 
Companhia. Eleger: Gustavo França Pianucci, RG 41.119.577-3 
SSP/SP, CPF 362.762.708-30, e Maximiliano José Ranzani Garcia, 
RG 34.715.849-3 SSP/SP e CPF 222.429.398-40, Diretores sem 
designação específica; todos com mandato de 2 anos. Jucesp 
nº 3530057200-9 em 01/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação Extraordinaria

Conselho Deliberativo
Nos termos do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos, do
regimento interno aplicável e, da liberação da Diretoria Executiva da Associação
Portuguesa de Desportos para a realização de Reunião do Egrégio Conselho
Deliberativo ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo, convocados
para a Reunião Extraordinária, a ser realizada no Salão Nobre do clube”, localizado
à Rua Comendador Nestor Pereira número 33, Canindé, no dia 27 de setembro de
2021, com início às 19:00h, em primeira convocação, com a maioria dos seus
membros, ou, em segunda chamada, meia hora depois, com a presença mínima de
50 (cinquenta) conselheiros.  Será observada a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura,
discussão e a apreciação da ata da reunião anterior; 2. Expediente; 3. Deliberar
sobre pedidos de suplementação de verbas, preços de títulos patrimoniais e
cadeiras cativas; 4. Varias; Seguiremos os protocolos recomendados pelos órgãos
de saúde com distanciamento mínimo de 1,50 m entre as cadeiras, com medição de
temperatura corporal dos conselheiros na entrada, disponibilização de álcool gel
70%, e a obrigatoriedade do uso de máscaras individuais de proteção. Será
autorizada exclusivamente  a entrada de conselheiros com mandato em vigor.
Atenção : Nos termos estatutários, as ausências dos conselheiros deverão ser
OBRIGATÓRIAMENTE justificadas por escrito, inclusive por e-mail para
conselho@portuguesa.com.br
Cordialmente;

José Roberto Cordeiro - Presidente Conselho Deliberativo
Vital Vieira Curto - Vice Presidente Conselho Deliberativo

Artur Monteiro Vieira - 1º Secretário Conselho Deliberativo
Rodrigo Mendes Barreto Neto - 2º Secretário Conselho Deliberativo

Segundo a Confede-
ração Nacional da 
Indústria (CNI), esse 

segmento teve uma evo-
lução positiva no segundo 
semestre com uma média 
de 46,5 pontos no Índice 
de Desempenho, resultado 
que ficou acima da média 
do primeiro trimestre, que 
teve 43,9 pontos.  

Assim como os demais 
setores, é indispensável 
que a pequena indústria 
esteja sempre em busca de 
inovações e soluções que 
otimizem os processos de 
produção e proporcionem 
diferenciais competitivos 
diante da concorrência. Foi 
pensando nisso que a Equip-
Net preparou algumas dicas 
que podem ajudar a alavan-
car as pequenas indústrias. 
Confira:
 1) Escolha bons for-

necedores - Exis-
tem muitas formas de 
aprimorar a linha de 
produção, uma delas 
é através da escolha 
de bons fornecedo-
res. Além de trazer 
eficiência para etapas 
anteriores ao processo 
produtivo, essa é uma 
forma de selecionar 
empresas que aten-
dem diretamente às 
demandas da pequena 
indústria em relação à 
qualidade e tempo de 
entrega. 

 2) Invista em equi-
pamentos usados - 
Adquirir mais equipa-
mentos ajuda a refor-
çar a produtividade da 
empresa e melhorar o 

Adquirir mais equipamentos ajuda a reforçar a produtividade 
da empresa e melhorar o desempenho 

na fabricação dos produtos.

Um dos momentos mais 
aguardados pelos brasileiros, 
a chegada do 5G, pode ter sua 
primeira etapa concluída com 
sucesso, ainda em 2021. O fa-
moso leilão feito pela Anatel, 
que coloca em disputa, pelas 
operadoras, mais de 1.200 
MHz de frequências é visto 
como a porta de entrada para 
a tecnologia no país.

Entretanto, uma série de 
perguntas ainda estão sem 
respostas. 

E a primeira delas é: quais 
os benefícios reais para o 
consumido final? De acordo 
com o gerente técnico da 
Fibracem, indústria brasi-
leira especializada no setor 
de comunicação óptica, Se-
bastião Rezende, a principal 
mudança percebida  será 
a velocidade de transmis-
são, que pode chegar até 
20 vezes mais rápida que 
a tecnologia 4G, utilizada 
atualmente. 

A partir do 5G será pos-
sível ter uma abrangência 
ainda maior de cobertura 
de internet, passando de 
uma quantidade de 100 mil 
conexões por km2 [como é o 
caso do 4G] a uma densidade 
que pode chegar a um milhão 
de conexões na mesma área, 
com o 5G. “Além disso, exis-
tem ainda inúmeros outros 
benefícios, que poderão ser 
percebidos, como a estabili-
dade de conexão e uma maior 
quantidade de conexões 
simultâneas”, afirma.
	 •	Quanto vai custar ao 

consumidor? - Como 
acontece em grande par-
te dos produtos de ino-
vação ou tecnologia, a 
disponibilidade do 5G e 
os custos dos dispositivos 
compatíveis com esta 
tecnologia, como apare-
lhos celulares, tendem a 
ser altos. “Pode ser que 
a concorrência entre os 
fabricantes de dispositi-
vos, assim como entre os 
provedores de internet, 
mirando um consumo em 
massa, faça com que os 
preços reduzam, ou, não 
sofram grandes variações 
em relação aos atuais”, 
ressalta o gerente técnico 
da Fibracem.

	 •	Mobile x Wi-fi - Para 
o gerente industrial da 
companhia, Cleverson 

Luiz Weiss, além de dis-
positivos mobile, a tecno-
logia 5G também estará 
disponível via wi-fi, para 
os consumidores. No 
entanto, para viabilizar a 
utilização do serviço nas 
residências, será neces-
sário que os aparelhos 
tenham compatibilidade. 
“A previsão é que essa 
mudança do 4G para o 5G 
ocorra de maneira fluida. 
O próprio mercado já tem 
trabalhado para se ajustar 
à nova tecnologia, lançan-
do aparelhos compatíveis 
com a rede”, ressalta.

	 •	E quando teremos 
5G? - De acordo com 
Rezende, mesmo que en-
tidades como Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
estejam pressionando 
para que o leilão ocorra 
neste ano [2021], ainda 
não existe, de fato, uma 
previsão exata de quando 
a tecnologia estará dispo-
nível para o consumidor 
final. “A implantação da 
infraestrutura necessá-
ria para funcionamento 
depende ainda de legis-
lações municipais, devido 
à necessidade de muitas 
antenas”, explica. “E este 
fator pode atrasar e muito 
a perspectiva de contar-
mos com 5G em 2022”.

	 •	Infraestrutura para o 
5G - As redes 5G funcio-
nam por meio de ondas 
de rádio, assim como 
as 3G e 4G, porém com 
frequências mais altas. 
A capacidade é maior e o 
alcance menor que suas 
antecessoras [3G e 4G], o 
que traz a necessidade de 
um aumento em quatro 
ou cinco vezes a quanti-
dade de antenas. 

E para que tudo isso funcio-
ne bem, será indispensável o 
fator capilaridade, ou volume, 
de fibra óptica instalada. É aí 
que entram os provedores de 
internet. “Os ISPs auxiliam 
na difusão da fibra óptica, 
trabalhando para que chegue 
a qualquer lugar, inclusive 
em áreas mais distantes, por 
isso eles terão um percentual 
considerável para esse cres-
cimento”, finaliza Rezende. 
- Fonte e mais informações: 
(www.fibracem.com).

*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

A pequena indústria em busca 
de inovações e soluções

A pequena indústria possui um papel essencial no país, além de fortalecer as regiões menores e ajudar 
na criação de empregos, ela contribui significativamente na economia estadual e nacional.
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morar a qualidade do 
seu produto e de aten-
der às exigências do 
público final. O perfil 
do consumidor tem 
passado por inúmeras 
mudanças nos últimos 
anos, além de busca-
rem por alternativas 
mais sustentáveis, 
eles também estão 
mais conscientes em 
outros aspectos, como 
a preferência por pro-
dutos práticos, mais 
saudáveis e que não 
sejam testados em 
animais. Independen-
te do setor industrial 
é importante acom-
panhar as mudanças 
desse público para que 
a indústria continue 
oferecendo o que ele 
realmente procura.

 5) Estabeleça metas 
- Estabelecer metas 
faz parte da gestão 
estratégica de uma 
indústria, através de-
las é possível projetar 
resultados eficientes e 
estimular a dedicação 
dos colaboradores. 
Para que elas sejam 
eficazes é importante 
definir metas para 
serem cumpridas em 
curto, médio e lon-
go prazo, além de 
metas individuais e 
em equipe, assim é 
possível trazer melho-
res resultados para a 
indústria em todos 
os aspectos.  Fonte e 
outras informações: 
(www.equipnet.com).

desempenho na fabri-
cação dos produtos, 
porém equipamentos 
novos costumam ter 
preços muito altos e 
nem sempre é uma 
opção viável para pe-
quenas indústrias. 
Uma alternativa para 
esse caso é apostar 
no investimento de 
equipamentos usados. 
“Alta qualidade, bom 
estado de conservação 
e preço acessível são 
algumas das vanta-
gens em investir em 
equipamentos usados. 

  Através dos servi-
ços oferecidos pela 
EquipNet as peque-
nas indústrias podem 
realizar a compra de 
um único maquinário 
ou linhas de produção 
completas, tudo isso 
de forma rápida e 
simplificada”, ressal-
ta Roberta Bosignoli, 
gerente de Operações 
e de Desenvolvimento 

de Negócios da Equip-
Net.

 3) Aposte em uma pla-
taforma de gestão 
de ativos - As ferra-
mentas de gestão são 
utilizadas para otimi-
zar tempo e trazer pra-
ticidade. A EquipNet, 
por exemplo, oferece 
uma ferramenta de 
realocação interna de 
equipamentos usados, 
chamada ARMS. Ela 
funciona como uma 
intranet, é um espa-
ço que permite que 
uma empresa faça 
consultas de equipa-
mentos disponíveis 
para compra no país e 
no mundo. Através da 
plataforma é possível 
identificar, rastrear, 
realocar e até vender 
equipamentos, tudo 
isso de forma proativa, 
fácil e econômica para 
a indústria. 

 4) Invista em pesquisa 
- Investir em pesquisa 

Recentemente, a 
Receita Federal alertou 
para nova tentativa de 
golpe com objetivo de 
extrair dados pessoais, 
bancários e fiscais dos 
seus contribuintes, no 
qual o cidadão recebe 
uma mensagem, em 
seu celular, mandando 
regularizar o CPF

Em referido SMS, há 
um link para acesso 
do cidadão com o 

objetivo de efetuar a regula-
rização solicitada, endereço 
que não tem qualquer víncu-
lo com os órgãos públicos.

Os golpistas utilizam o 
nome da Receita Federal, 
porém é uma tentativa de 
golpe. A orientação ao 
contribuinte é que, caso 
receba esse tipo de SMS, 
jamais clique no link 
indicado, e proceda com 
o bloqueio do número 
para não receber outras 
mensagens do tipo. Caso 
clique no link fraudulento, o 
cidadão poderá ficar vulne-
rável a vírus e malwares, que 
podem roubar seus dados 
pessoais, bancários e fiscais.

A Receita esclarece que os 
serviços referentes ao CPF, 

como inscrever, consultar, 
atualizar dados cadastrais 
entre outros, estão dispo-
níveis ao cidadão através 
do seu site: https://www.
gov.br/receitafederal/pt-br/
assuntos/meu-cpf

O Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) é um banco 
de dados gerenciado pela 
Receita Federal, que arma-
zena informações cadastrais 
de contribuintes obrigados 
à inscrição no CPF, ou de 
cidadãos que se inscreve-
ram voluntariamente. Não 
há idade mínima para a 
inscrição (recém-nascidos, 
por exemplo, podem ser 
inscritos) e é permitida a 
inscrição de brasileiros ou 
estrangeiros, residentes no 
Brasil ou no exterior.

Caso o CPF esteja como 
pendente de regulariza-
ção, pode significar a falta 
de entrega da Declaração 
do Imposto de Renda. No 
site, o cidadão encontra 
a orientação completa de 
como proceder para regu-
larizar sua inscrição. Fonte: 
Receita Federal

Eduardo Moisés

Receita Federal alerta 
para golpe da 

regularização do CPF 
por SMS

5G: velocidade 20 vezes maior, 
estabilidade e preço competitivo
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ções animadoras, os robôs para relacionamento com 
o cliente são vantajosos ao integrar a automação com 
a interação direcionada ao consumidor, prática que 
continuará sendo utilizada. 

3User Generated Content (UGC) - O termo estran-
geiro, comumente conhecido como, conteúdo gerado pelo 
usuário é outra forte tendência e tem se mostrado cada vez 
mais relevante pela autenticidade do conteúdo. Segundo 
o Manifesto do Influencer Marketing, 82% das pessoas se-
guem recomendações de influenciadores digitais ao invés 
de personalidades e pessoas famosas. 

Ou seja, as pessoas são mais influenciadas pelos indivíduos 
dos quais se sentem mais próximas. Conforme a pesquisa 
feita pela Deloitte, a participação ativa dos consumidores 
nos canais da marca pode trazer benefícios como um cres-
cimento no engajamento em cerca de 30%. 

Além disso, o estudo também mostrou que os usuários 
gostam de participar das estratégias de marcas para ajudar 
outros consumidores, assim essa estratégia onde as marcas 
participam das redes em que o seu público se encontra 
e representam as empresas e suas respectivas visões, só 
aumentará. 

Todavia, vale lembrar que parceiros com mais expertise 
são igualmente importantes para uma estratégia boa e 
efetiva. Nesse sentido, outra tendência que está despon-
tando é a dos ‘Influenciadores Internos’, prática na qual o 
funcionário vira uma espécie de influenciador digital da 
própria marca, atraindo mais a atenção e despertando a 
curiosidade do público. 

4Social Selling e Marketing Interativo - Tam-
bém popularizado com a chegada da pandemia, o social 
selling segue cotado como uma das principais tendên-
cias. O social selling, ou venda social, é um mecanismo 
de criação de relacionamentos e vendas por meio das 
redes sociais. 

As redes sociais, além de um espaço para criar relações de 
interação entre marcas e público, possibilitam prospectar 
potenciais clientes e se relacionar com eles com o objetivo 
de gerar vendas. LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram 
são plataformas que já contam com espaços específicos 
para vendas online, como: Instagram Shopping, Facebook 
Marketplace, entre outras, que podem ser integradas a 
estratégias de social selling. 

Como um dos principais recursos do social selling, as 
shoppable lives, também conhecidas como live commerce 
ou shop streaming, têm ganhado destaque por transformar 
as transmissões ao vivo em uma ferramenta fundamental 
para manter e fortalecer as vendas do varejo. 

Esse novo formato se utiliza das lives para aproximar o 
consumidor da marca de maneira prática, gerando oportu-
nidade de interação e relacionamento, por não mostrar os 
produtos apenas, mas também ao oferecer entretenimen-
to, interação e informação. Fonte e outras informações: 
(www.20dash.com.br).
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2Relacionamento via Bots - Os bots estão cada vez 
mais "inteligentes", com um grande repertório, a fim de evitar 
a sensação de um contato robotizado. Essas ferramentas 
estão sendo aprimoradas para oferecer um serviço mais 
humanizado e personalizado para os clientes, sendo que 
essa já é uma tendência que tem movimentado o mercado. 

As chamadas Pessoas Virtuais, como a Lu, da Magazine 
Luiza, e a Mara, da loja Amaro, são uma espécie de con-
tinuação do bot, que agora com uma personificação, cria 
mais empatia com o consumidor. Esses ‘personagens’ já 
fazem parte de muitos portais e estão bastante presentes 
nas redes sociais de marcas e empresas. 

Há uma perspectiva de aumento anual de 24%, in-
serindo 1,23 bilhão de dólares nesse setor, segundo a 
Grand View Research. Com tamanho sucesso e proje-

Começou o quarto e último trimestre e já se estuda as tendências para o próximo ano. No marketing digital, os efeitos da pandemia 
mudaram muitas regras do jogo e foi uma espécie de laboratório de tendências de comportamento,  

desde a mudança de hábitos de consumo até a forma de se relacionar. 

Com base na observação e com a ajuda de indicadores, 
a 20DASH, empresa de tecnologia que desenvolve 
experiência imersivas para grandes marcas, apontou 

algumas tendências que irão bombar em 2022 para ficar 
de olho. 

"Quando o assunto é inovar, precisamos estar à frente 
das tendências para poder trazer conteúdos relevantes 
e conversar com o público atual, ainda mais diante desse 
novo cenário. Por isso não basta estar atento ao momento, 
é importante pensarmos no que ainda pode vir a se tornar 
uma prática, pois ter ciência do que vai estar em alta ou 
não, facilitará as próximas decisões estratégicas da sua em-
presa", comenta Denis Shirazi, CEO e Founder da 20DASH. 

Com o seguinte pensamento, o especialista selecionou 
quatro principais tendências indispensáveis no planeja-
mento de 2022, sendo elas: 

1Experiência por voz - A jornada do usuário, desde 
a pesquisa até a compra, tem cada vez mais se utilizado 
de recursos de voz. De acordo com um estudo recente 
da Juniper Research, as transações do comércio por voz 
aumentarão US$ 4,6 bilhões até o final deste ano, com a 
possibilidade de alcançar US$ 19,4 bilhões até 2023. 

A consultoria ainda prevê que a base instalada global de 
smart speakers, as caixinhas inteligentes com assistentes 
virtuais, tenha um crescimento superior a 50% entre 2021 
e 2023, o que mostra que essa demanda só tende a aumen-
tar nos próximos anos com a busca por mais praticidade 
e agilidade. 

Além disso, o uso das assistentes virtuais está sendo am-
pliado com a chegada de novas skills para ajudar as pessoas 
em tarefas cotidianas, como no cuidado com a saúde, ao 
avisar sobre a proteção solar, ou até ensinando como fazer 
novas receitas de forma divertida. 

qUatRo 
tEndênCIaS 

dE MaRkEtInG 
dIGItal qUE vão 
BoMBaR EM 2022

    leia na página 6

pRóxIMo ano
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: CLAUDIO RODRIGUES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (08/07/1982), estado civil divorciado, profissão ae-
roportuário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Tadeu Rodrigues da Paz Carvalho e de Ceila de Fatima Teixeira Carvalho. A pretendente: 
GABRIELA DOS SANTOS DUARTE, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Belenzinho - SP, no dia (27/03/1975), estado civil solteira, profissão aeroportuária, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Helio Duarte e de Zuleide 
dos Santos Duarte.

O pretendente: MARCELO FELIX DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (04/11/1974), estado civil solteiro, profissão 
porteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Felix 
da Silva e de Antonia Barreto Felix. A pretendente: MARIA HELENA AMANCIO COSTA, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Itiúba - BA, no dia (31/01/1981), estado civil 
solteira, profissão cuidadora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antônio Francisco Costa e de Vandira dos Santos Amancio.

O pretendente: VITALINO LOPES MACIEL FILHO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (14/04/1974), estado civil solteiro, pro-
fissão policial militar, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Vitalino Lopes Maciel e de Justina Alves Lopes. A pretendente: ELIANE DOS SANTOS 
COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no 
dia (08/03/1971), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Severo Costa e de Alaide dos Santos Costa.

O pretendente: ANTUNYS SHYMANSK MESSIAS MARCOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Uiraúna - PB, no dia (05/11/1990), estado civil solteiro, profissão ajudante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paul o - SP, filho de Antonio Marcos Júnior 
e de Maria Jocelia Messias Marcos. A pretendente: SUELLEN REGINA DE ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
(19/12/1992), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Sandro Jose de Araujo e de Simone Regina de Araujo.

O pretendente: DOMINGOS FERNANDES DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (28/03/1961), estado civil divorciado, 
profissão contador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Domingos José da Rocha e de Maria Fernandes da Rocha. A pretendente: MARCIANE 
MACHADO DE AMORIM, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel 
Paulista - SP, no dia (21/08/1979), estado civil solteira, profissão cabeleireira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Moises Machado de Amorim e 
de Severina Apolonio da Silva Amorim.

O pretendente: FÁBIO SULLYVAN PRADO SAQUETI, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/05/1984), estado civil solteiro, profissão 
técnico de manutenção, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Adilson José Saqueti e de Rita de Cássia Prado. A pretendente: LETICIA GUEDES 
TEIXEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no 
dia (04/01/1993), estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Araujo da Silva e de Natalia 
Claudineia Teixeira.

O pretendente: MARCO AURELIO CLEMENTINO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (03/05/1977), estado civil divorciado, profissão 
segurança, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo 
Clementino e de Sandra Regina Rita Clementino. A pretendente: JANAÍNA ARIANE 
GOES, de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (13/04/1984), 
estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Neusdete Conceição Veiga.

O pretendente: JOÃO MARCOS SILVEIRA COSTA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Cabo Frio - RJ, no dia (25/10/1992), estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Leonir de Lima Costa 
e de Maria Lucia de Souza Silveira. A pretendente: FERNANDA MENDES GOUVÊA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (03/11/1995), estado 
civil solteira, profissão advogada, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Jayme Francisco Rodrigues Gouvêa e de Judite Mendes Pereira Antonio Gouvêa.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em Jequié - BA, 
no dia (19/05/1986), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José da Silva e de Maria do Rosario Assunção 
Ferreira. A pretendente: JESSICA VIEIRA TELES, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/10/1994), estado civil solteira, profissão agente 
comunitária de saúde, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Crisalvi Teles e de Vanessia Vieira Brandão.

O pretendente: CLÁUDIO ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Garanhuns - PE, no dia (05/10/1972), estado civil divorciado, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Joaquim dos 
Santos e de Maria Teresa dos Santos. A pretendente: JUSSARA GOMES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Garanhuns - PE, no dia (11/05/1976), estado civil 
divorciada, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Carlos Gomes da Silva e de Josefa Gomes da Silva.

O pretendente: JOHN RICHARD DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Recife - PE (Registrado em Itaquaquecetuba - SP), no dia (05/10/2000), estado civil sol-
teiro, profissão serviços gerais, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Maria Iraciara Melquiades de Albuquerque. A pretendente: LUANA RODRIGUES PAES, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/07/2000), 
estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Jorge da Silva Paes e de Ana Cicera Santos Rodrigues.

 

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:

ADRIANO FABIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/019.FLS.229 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia quatro de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (04/12/1979), residen-
te e domiciliado Rua Zituo Karasawa, 44, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Antonio da Silva e de Maria da Natividade da Silva. VIRGINIA DE PAULA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/002.FLS.192 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia onze de março de mil 
novecentos e setenta e seis (11/03/1976), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, 
44, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Rosa de Paula.

ANDRÉ ROBERTO PATRICIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão bancário, nasci-
do em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/078.FLS.069-2º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa 
(22/06/1990), residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, torre 01, 
apartamento 173, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Nelson Roberto da Silva e de Ezildinha Lucia Patricio da Silva. NADINE DINIZ PRATES, 
estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/198.
FLS.131-2º SUBDISTRITO LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois (05/01/1992), residente e domiciliada Avenida Afonso 
de Sampaio e Sousa, 129, torre 01, apartamento 173, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourivaldo Prates e de Aurelia Simone Diniz.

LUAN CORDEIRO DE ALENCAR, estado civil solteiro, profissão técnico de segurança 
do trabalho, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/091.FLS.102-SÃO 
CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia onze de novembro de mil nove-
centos e noventa (11/11/1990), residente e domiciliado Rua Arturo Vital, 28, apartamento 
11-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Junior Gomes de Alencar e de Erinalva Aparecida Cordeiro. KARINA DOS SANTOS 
BARBOSA, estado civil solteira, profissão analista administrativa, nascida no Subdistrito 
Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.109-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de julho de mil novecentos e noventa e três (04/07/1993), residente e domiciliada 
Rua de Flor em Flor, 208, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel Adriano Barbosa e de Maria da Soledade dos Santos Barbosa.

AGNALDO BATISTA DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão 
ajudante de pedreiro, nascido em Elisio Medrado, Estado da Bahia, Elisio Medrado, BA 
no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (18/12/1987), residente e 
domiciliado Rua Bento Vieira de Castro, 466, casa 03, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Benicio Batista dos Santos e de Maria Monica dos Santos. CAMILA 
ACIOLI RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto 
de mil novecentos e oitenta e oito (25/08/1988), residente e domiciliada Rua Bento Viei-
ra de Castro, 466, casa 03, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Davis 
Dela Libera Rodrigues e de Creuza Gomes Acioli Rodrigues.

JEFFERSON FERNANDES ROMERO, estado civil solteiro, profissão servidor público, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.074-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e seis (07/04/1986), 
residente e domiciliado Rua Giovanni Legrenzi, 79, apartamento 21, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Roberto Romero e de 
Rosangela de Lima Fernandes Romero. THAIS HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, es-
tado civil divorciada, profissão auxiliar odontológica, nascida no Subdistrito Ibirapuera, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três 
(03/02/1983), residente e domiciliada Rua Giovanni Legrenzi, 79, apartamento 21, Cida-
de Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Nunes de 
Souza e de Aparecida de Oliveira Souza.

ÁLASON SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em Guaia-
nases, nesta Capital (CN:LV.A/022.FLS.084 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e três (23/10/1983), residente e 
domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 01, apartamento 503, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Tomaz da Silva e de Maria Nilza dos Santos Silva. MAL-
VINA PEREIRA GOMES, estado civil divorciada, profissão funcionária pública, nascida 
no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de de-
zembro de mil novecentos e sessenta e nove (16/12/1969), residente e domiciliada Rua 
Antônio Moura Andrade, 420, bloco 01, apartamento 503, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Gomes e de Benedita Martins Pereira Gomes.

GUILHERME LAFERRERA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão engenhei-
ro ambiental, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/208.FLS.196-IBIRAPUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(16/12/1991), residente e domiciliado Rua Victório Lazzari, 71, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Nilson Aparecido de Oliveira e de Valeria Christina Laferrera de Oliveira. MA-
RIANA LETICIA GOMES ROLIM, estado civil solteira, profissão administradora, nasci-
da em São Paulo - Capital (CN:LV.A/114.FLS.255 ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e três (29/09/1993), 
residente e domiciliada Rua Victório Lazzari, 71, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Aquino Xavier Rolim e de Ana Rosa Gomes.

MATHEUS SANTOS CARDOSO, estado civil solteiro, profissão técnico em telecomuni-
cações, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/427.FLS.143 CAPELA DO SOCORRO/
SP), São Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e noventa e sete (09/04/1997), 
residente e domiciliado Rua Major Vitorino de Sousa Rocha, 143, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Aparecido Cardoso e de Marlucia dos Santos. 
TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/204.FLS.184V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e oito (23/07/1998), residente e 
domiciliada Rua Major Vitorino de Sousa Rocha, 143, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Clementino dos Santos e de Marinete Aparecida de Oliveira.

MAYLON CARLOS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de servi-
ços gerais, nascido neste Distrito (CN:LV.A/269.FLS.038-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (02/01/1997), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, 3016, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Augusto Carlos Alves Silva e de Alexsandra Barbosa da Silva. LUCIANA FERREI-
RA DA SILVA, estado civil solteira, profissão teleatendente, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/392.FLS.168 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de março de dois mil 
e um (06/03/2001), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3016, casa 02, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Aguiar da Silva e de Mariana Machado Ferreira.

REGIS SANTOS MARTINS, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/097.FLS.123-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
março de mil novecentos e noventa e oito (07/03/1998), residente e domiciliado Rua Morro 
Agudo, 32, Jardim Rio Negro, Itaquaquecetuba, neste Estado, SP, filho de Wilson Faustino 
Martins e de Maria Raimunda Jesus Santos Martins. LIGIA MARIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de produção, nascida neste Distrito (CN:LV.A/373.FLS.255-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de dois mil (27/04/2000), residente 
e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, Travessa Conquista, 32, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Erivanio Pedro da Silva e de Ivanise Maria da Silva.

GERSON MALATESTA, estado civil solteiro, profissão analista de projetos, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/128.FLS.040-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de ju-
nho de mil novecentos e noventa (10/06/1990), residente e domiciliado Rua Leoberto 
Leal, 221, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moises Mauri Mala-
testa e de Rosilene Braguim da Conceição Malatesta. DÉBORA DE OLIVEIRA BRITO, 
estado civil divorciada, profissão pedagoga, nascida em Arujá, neste Estado, Arujá, SP 
no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa (21/04/1990), residente e domi-
ciliada Rua Leoberto Leal, 221, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José de Brito e de Francisca de Oliveira Brito.

CRISTIANO JOÃO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão torneiro mecânico, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/016.FLS.105-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e setenta 
e sete (27/03/1977), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 72, bloco 01, 
apartamento 92, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Joaquim 
do Nascimento e de Maria do Socorro Nascimento. ROSANA PEREIRA DA SILVA, es-
tado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/136.
FLS.232 CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecen-
tos e setenta e quatro (13/02/1974), residente e domiciliada Rua Serra de São Domin-
gos, 72, bloco 01, apartamento 92, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Pedro da Silva Neto e de Wilma Pereira.

JHONNY MENEZES RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão engenheiro, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e 
noventa e um (18/10/1991), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 58, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João do Rosario da 
Costa Rodrigues e de Maria Salete Menezes Santos. CRISTIANE FRANCISCA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão contadora, nascida em Itajubá, Estado de Minas 
Gerais, Itajubá, MG no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(01/09/1992), residente e domiciliada Avenida Vereador Antonio Gomes de Oliveira, s/
nº, Distrito de Estação Dias, Brazópolis, Estado de Minas Gerais, Brazópolis, MG, filha 
de José Cesar da Silva e de Rosangela Maria da Silva. "Cópia Enviada pelo Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais de Brazópolis, Estado de Minas Gerais”

LUCCAS GUSMAO VIEIRA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascido no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/517.FLS.240-
SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e 
noventa e três (03/12/1993), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4711, aparta-
mento 416-D, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Eduardo de 
Oliveira Carvalho e de Queila Gusmao Vieira Carvalho. DRIELLY THAYSE FELICIANO 
SILVA, estado civil solteira, profissão escriturária, nascida no Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital (CN:LV.A/221.FLS.255V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia qua-
torze de abril de mil novecentos e noventa e sete (14/04/1997), residente e domiciliada 
Avenida Pires do Rio, 4711, apartamento 416-D, Jardim Norma, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Rogério Luciano da Silva e de Márcia Aparecida Feliciano.

ANDERSON ROSOLÉM DA SILVA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em Vitória, Estado do Espirito Santo, Vitória, ES no dia onze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e três (11/09/1983), residente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 36, Vila Re-
gina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandir Beserra da Silva e de Maria de Fatima 
Rosolém da Silva. DENISE CARDOSO DE SANTANA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/195.FLS.036V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e um (26/09/1991), residente 
e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 36, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Aldenor Dias de Santana e de Jurinalva Cardoso de Santana.

LUIZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido no Subdistrito 
Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.229V-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP 
no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa (03/12/1990), residente e domici-
liado Rua Surucuás, 98, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Aurina Jovina dos Santos. ALLINE CORETTA PINHEIRO, estado civil di-
vorciada, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
quatro de março de mil novecentos e oitenta e oito (04/03/1988), residente e domiciliada 
Rua Surucuás, 98, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ismael Pinheiro e de Luzia Geralda Pinheiro.

RENAN HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão administra-
dor, nascido no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.236V-MOOCA/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e oito (08/10/1998), 
residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 72, bloco 01, apartamento 1001, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Francisco da Silva e 
de Sandra Aparecida de Oliveira da Silva. KATHELYN CHRISTINY DE ARAUJO NERY 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão gestora de recursos humanos, nascida 
em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/370.FLS.070V-GUAIANASES/SP), Osasco, SP no 
dia cinco de março de dois mil (05/03/2000), residente e domiciliada Rua Serra de São 
Domingos, 72, bloco 01, apartamento 1001, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Elias Nery dos Santos e de Josilene Andrade de Araujo.

ANDERSON BARBOSA SALOMÃO, estado civil divorciado, profissão analista de lo-
gística, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e três (09/12/1983), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 
600, bl. 05, apto. 163, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joseni Gois Salomão e de 
Ilza Martins Barbosa Salomão. JOSEANE DE LIRA ALVES, estado civil divorciada, pro-
fissão gerente de vendas, nascida em Garanhuns, Estado de Pernambuco, Garanhuns, 
PE no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e dois (11/04/1982), residente e 
domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 551, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Alves Filho e de Maria das Dôres de Lira.

LUCAS GUILHERME SALES SANTANA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/278.FLS.110V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de setembro de dois mil e um (10/09/2001), residente e domiciliado 
Avenida Nagib Farah Maluf, 1482, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gevildo Rodrigues de Santana e de Suely Sales Bastos de San-
tana. ÉRICA ALMEIDA FERREIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/301.FLS.013-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de setembro de dois mil e dois (26/09/2002), residente e domiciliada Rua Margarida 
Cristina Baumann, 481, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Nicledimo Ferreira e de Sirlene Silva Almeida.

ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (02/09/1984), residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 751, 
apartamento 13-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Pereira 
dos Santos e de Lucileide da Mota Rodrigues Santos. LAIS LORRANA CABRAL DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Arapiraca, Estado de Ala-
goas (CN:LV.A/066.FLS.146 2º DISTRITO DE ARAPIRACA/AL), Arapiraca, AL no dia 
dez de abril de mil novecentos e noventa e seis (10/04/1996), residente e domiciliada 
Rua Chubei Takagashi, 751, apartamento 13-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Antonio da Silva e de Rosicleide Cabral da Silva.

GERALDO ELIAS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão empresário, nascido em 
Itambé, Estado de Pernambuco, Itambé, PE no dia cinco de dezembro de mil novecen-
tos e sessenta e dois (05/12/1962), residente e domiciliado Rua Padre José Vieira de 
Matos, 248, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Elias da Silva e de Joana Maria da Silva. LÉA CALIXTO SOARES DE 
ARAGÃO, estado civil solteira, profissão consultora de vendas, nascida no Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/203.FLS.253-PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (14/06/1984), 
residente e domiciliada Rua Olhos Mansos, 31, Conjunto Habitacional Águia de Haia, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Edmilson de Aragão e de Marlene Calixto Soares 
de Aragão.

GABRIEL DE ALMEIDA SOUSA, estado civil solteiro, profissão analista de monitora-
ção junior, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/234.FLS.206-VI-
LA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e noventa 
e sete (10/11/1997), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 530, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Cleudon Magalhães de Sousa e de Leiva Regiane Matos 
de Almeida. KESSIA GALVÃO LEITE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/417.FLS.016-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia 
doze de agosto de mil novecentos e noventa e sete (12/08/1997), residente e domicilia-
da Rua Doutor Aureliano Barreiros, 307, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Veronica 
Galvão Leite.

RAFAEL PRADO DO AMARAL, estado civil divorciado, profissão bancário, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (12/01/1987), residente e domiciliado Rua Iná, 213, casa 03, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Maurici Machado do Amaral e de Cristiane de Paula Prado do 
Amaral. CAMILA SANTOS CORREIA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida 
no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.259V-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/10/1985), 
residente e domiciliada Rua Iná, 213, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Yolando Correia e de Rosa Maria Gomes dos Santos Correia.

DIEGO POSSANI, estado civil solteiro, profissão engenheiro mecânico, nascido em 
Arujá, neste Estado (CN:LV.A/063.FLS.174V-ARUJÁ/SP), Arujá, SP no dia vinte de abril 
de mil novecentos e noventa e cinco (20/04/1995), residente e domiciliado Rua Bento 
Ribeiro, 344, bloco A, apartamento 42, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Edson Possani e de Roseli Aparecida Possani. LETICIA DE SOUZA COELHO, esta-
do civil viúva, profissão farmacêutica, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (23/11/1987), residente 
e domiciliada Rua Estevam de Araújo Almeida, 250, casa 07, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joseli Ribeiro e de Roseli de Souza Ribeiro.

ÉLDER ALVES BALDOINO, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em Utin-
ga, Estado da Bahia (CN:LV.A/026.FLS.102-CAFARNAUM/BA), Utinga, BA no dia sete 
de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (07/07/1985), residente e domiciliado Ave-
nida Gualtar, Rua Vinte - Viela dois, 20, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de João Pereira Baldoino e de Sandra Alves Baldoino. NATHALIA DE 
SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/093.FS.087 ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e oitenta e seis (14/11/1986), residente e domiciliada Rua 
Acaiacá, 304, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Machado da 
Silva e de Neidi de Souza Machado da Silva.

LEANDRO SILVA DA COSTA NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão técnico 
em edificações, nascido em Palmares, Estado de Pernambuco, Palmares, PE no dia 
vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e três (26/10/1993), residente e do-
miciliado Rua Jardim Tamoio, 1545, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Cândido Francisco Nascimento e de Maria De Lour-
des da Silva. TAMIRIS COELHO FERNANDES, estado civil solteira, profissão técnica 
em enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/168.FLS.017 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e dois (12/09/1992), 
residente e domiciliada Rua Jaraguá do Sul, 143, Jardim São Pedro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Xavier Fernandes e de Simone Coelho Fernandes.

WELITON SAMPAIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão meio oficial de elétri-
ca, nascido em Capitão de Campos, Estado do Piauí (CN:LV.A/011.FLS.185-CAPITÃO 
DE CAMPOS/PI), Capitão de Campos, PI no dia doze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (12/09/1984), residente e domiciliado Rua Tucuxi, 17, A, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes de Oliveira e 
de Raimunda Pinto de Sampaio Oliveira. MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão atendente, nascida em Piripiri, Estado do Piauí (CN:LV.A/017.
FLS.281 CAPITÃO DE CAMPOS/PI), Piripiri, PI no dia cinco de maio de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (05/05/1985), residente e domiciliada Rua Tucuxi, 17, A, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ferreira 
Martins e de Maria José da Silva Martins.

LUCAS CABRAL DE GÓES, estado civil solteiro, profissão gerente de produção e 
operações, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/099.FLS.126-ALTO DA MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(15/12/1991), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 275, apartamento 111, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Góes e de Marcia Cabral 
do Lago Góes. NATALIA BERTOLINO LOPES, estado civil solteira, profissão assisten-
te administrativa, nascida no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/369.
FLS.105V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e quatro (28/02/1994), residente e domiciliada Rua Professor 
Brito Machado, 500, bloco 01, apartamento 26, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Carlos Lopes e de Maria Aparecida Bertolino Lopes.

WILSON OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão engenheiro de telecomunica-
ções, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/044.FLS.195-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e 
setenta e oito (21/08/1978), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 
01, apartamento 178, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Oliveira 
Silva e de Márcia de Paula Silva. VANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO, estado civil 
divorciada, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e dois (25/05/1982), residente e do-
miciliada Avenida Aricanduva, 9340, apartamento 05-B, Jardim Colonial, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio do Nascimento e de Maria de Lourdes Pereira do 
Nascimento.

ANDRÉ PACHECO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/003.FLS.086V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
novembro de mil novecentos e setenta e dois (25/11/1972), residente e domiciliado Rua 
Harry Danhenberg, 1340, B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ma-
ria da Luz Pacheco Marques. ROSIANE LEITE DE MELLO GAIA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/244.FLS.190-1º SUB-
DISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia doze de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e dois (12/02/1982), residente e domiciliada Rua Harry Danhenberg, 
1340, B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo de Mello 
Gaia e de Vera Lucia Leite de Mello Gaia.

KAIQUE FRIEBOLIN DE AQUINO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/501.FLS.228-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), Santo André, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e sete 
(08/11/1997), residente e domiciliado Rua Lagoa da Barra, 558, B, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Adriana Aparecida Friebolin de Aquino. REBECA LEME DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Jardim Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/210.FLS.223V-JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de setembro de mil novecentos e noventa e nove (30/09/1999), residente e domi-
ciliada Rua Jiparaná, 691, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Eliezer Francisco dos Santos e de Marta Leme dos Santos.

ODAIR CAJANO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Guaru-
lhos, neste Estado (CN:LV.A/285.FLS.248-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Gua-
rulhos, SP no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (18/01/1984), 
residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 01, apartamento 23, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odair Cajano e de Ivani 
Ferreira Cajano. ELIANE TELES BARBOSA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/091.FLS.247-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa e dois (20/10/1992), residente e domi-
ciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 01, apartamento 23, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flavio Teles Barbosa e de Marli Nogueira.

RAFAEL DE FARIAS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão gestor de recursos 
humanos, nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.150V-IPI-
RANGA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa 
(17/04/1990), residente e domiciliado Rua Manuel Ribas, 147, apartamento 131-B, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dermeval dos Passos Ferreira e de 
Sonia Maria de Farias Ferreira. LINCOLN RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA, estado ci-
vil solteiro, profissão analista de planejamento e tráfego, nascido em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/168.FLS.066V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (22/08/1992), residente e domiciliado Rua Manuel 
Ribas, 147, apartamento 131-B, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Milton Silva de Oliveira e de Sheila Aparecida da Silva.

RAPHAEL GOMES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia nove de maio de mil no-
vecentos e oitenta e três (09/05/1983), residente e domiciliado Rua Baltazar Vidal, 176, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelzita Gomes 
de Jesus. KARINE AVELAR DA CUNHA, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/073.FLS.060 TATUAPÉ/SP), São Pau-
lo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa (18/09/1990), residente 
e domiciliada Rua Baltazar Vidal, 176, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Darci da Cunha e de Ines Costa Avelar.

ADELINO ESTEVES SENA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de limpeza, nascido 
em Francisco Badaró, Estado de Minas Gerais, Francisco Badaró, MG no dia vinte e cinco de 
setembro de mil novecentos e setenta e um (25/09/1971), residente e domiciliado Rua Santa 
Clara, 138, casa 01, Vila Paraíso, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filho de Aristides 
Sena Leite e de Joana Esteves Sena. ANDRÉA MARISA DA CONCEIÇÃO, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Paulo Afonso, Estado da Bahia (CN:LV.A/083.
FLS.176-PAULO AFONSO/BA), Paulo Afonso, BA no dia vinte e dois de novembro de mil 
novecentos e setenta e quatro (22/11/1974), residente e domiciliada Rua Cinza das Horas, 
267, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida da Conceição.

ROMILDO NOGUEIRA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão marceneiro, nasci-
do no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.196V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (25/02/1982), 
residente e domiciliado Rua Liderança, 268, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Romildo Nogueira Silva e de Helena Marin Rubio Silva. MARIA ANA ALVES 
NETA, estado civil divorciada, profissão farmacêutica, nascida em Januária, Estado de 
Minas Gerais, Januária, MG no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e setenta 
e seis (25/10/1976), residente e domiciliada Rua Liderança, 268, Jardim Liderança, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Alves e de Maria Anunciação Alves.

GLEYCON ALEXANDRE ROSARIO, estado civil divorciado, profissão policial militar, 
nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta (07/02/1980), residente e domiciliado Rua Isidoro de 
Lara, 105, apartamento 22-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Amauri Rosario e de Moneda Catarina Campos Rosario. RENATA DAL 
ROVERE VERA, estado civil solteira, profissão policial militar, nascida em São Caetano 
do Sul, neste Estado (CN:LV.A/009.FLS.073-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano 
do Sul, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e setenta e sete (20/06/1977), residen-
te e domiciliada Rua Ana Maria Sirani, 459, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Oswaldo Vera e de Cleide Dal Rovere Vera.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 F
F0

3-
71

9C
-E

E4
8-

A7
91

.



www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 22 de setembro de 20218

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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: THIAGO SUHAI NAVARRO, de nacionalidade brasileira, profissão as-
sistente jurídico, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(25/11/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Elias 
Navarro e de Silvana Suhai dos Santos Navarro. A pretendente: NATÁLIA MACÊDO DE 
CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de estilo, estado civil soltei-
ra, nascida em Caçapava - SP, no dia (15/08/1997), residente e domiciliada em Caçapava 
SP, filha de Francisco José de Carvalho e de Maria Cristina Corrêa Macêdo de Carvalho.

O pretendente: FELLIPE DOS SANTOS ABREU, de nacionalidade brasileira, profissão 
programador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/03/1989), resi-
dente e domiciliado em Embu das Artes - SP, filho de Dirceu dos Santos Abreu Sobrinho e 
de Rosangela Aparecida da Silva Abreu. A pretendente: BRUNA MARIA CAMPIELLO, de 
nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (31/01/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Alexandre Jesus Campiello e de Maria Nildete Sousa Campiello.

O pretendente: JOSÉ CARLOS MOISÉS MARIANO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão auxiliar administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(01/02/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gilberto 
Alexandre Mariano e de Marilda Talão Mariano. A pretendente: LARISSA NUNES DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (26/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Nicanor Antonio de Souza e de Elirose Nunes de Souza.

O pretendente: ANDRÉ GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/02/1983), residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Denise Gonçalves. A pretendente: MICHELLY 
ARENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (27/05/1996), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Roberto da Silva e de Terezinha Arena da Silva.

O pretendente: VICENTE ALVES DE SOUZA NETO, de nacionalidade brasileira, profis-
são analista fiscal,estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/05/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Admar Alves de Souza e 
de Maurina Silva de Souza. A pretendente: JAMILE CRUZ DA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, profissão assistente técnica em segurança do trabalho, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (24/09/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jonatas Batista da Costa e de Angela Maria Cruz da Costa.

O pretendente: FELIPE CASIMIRO MARIANI, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/01/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jairo Jiacomo Mariani 
e de Rosana dos Anjos Casimiro Mariani. A pretendente: TATHIANA GOMES GOBI, de 
nacionalidade brasileira, profissão analista de redes, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (28/02/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Milton Marcelo Gobi e de Eliane Gomes Gobi.

O pretendente: CARLOS EDUARDO COMINO HAYASHIDA, de nacionalidade brasileira, 
profissão contador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/11/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osmar Sueyoshi 
Hayashida e de Arlete Comino Hayashida. A pretendente: JACKELINE RODRIGUES 
PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (14/08/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Alfredo Rodrigues Paula Neto e de Sandra Maria de Lima Rodrigues Paula.

O pretendente: LUIZ VIEIRA DA COSTA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão re-
presentante comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/04/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Evaldo Vieira da Costa 
e de Antonia Inocência Manoel da Costa. A pretendente: FERNANDA MASTROCHIRICO 
RUIZ, de nacionalidade brasileira, profissão especialista de controles internos, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/09/1988), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Barranco Ruiz e de Maria Luiza Mastrochirico Ruiz.

O pretendente: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Monte Alegre do Sul - SP, no dia (11/06/1981), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Bento Gomes da Silva 
e de Maria Aparecida Lima da Silva. A pretendente: CIBELE CLARA MACHADO, de 
nacionalidade brasileira, profissão manicure, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (12/02/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Francisco Carlos Machado e de Isabel Aparecida Rosa Machado.

O pretendente: ERLON ELCIO SOARES MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão projetista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/10/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Elcio Monteiro e de Nadir 
Soares Monteiro. A pretendente: ANDRESSA LIMA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão professora de educação infantil, estado civil solteira, nascida em 
Ipiaú - BA, no dia (23/02/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Josafá Marinho Barros Lima e de Simone Barros dos Santos.

O pretendente: CELIO MARCOS MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão funcionário público estadual, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (22/11/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Seve-
rino Monteiro da Silva e de Terezinha Monteiro da Silva. A pretendente: ANDRÉA LOPES 
GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga/professora, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (11/12/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Waldemar Patrocinio Gomes e de Florencia Lopes Gomes.

O pretendente: FELIPE BATISTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/02/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Domingos Batista 
Ferreira e de Sueli do Nascimento Ferreira. A pretendente: LUANA NADAL ZANETIL, 
de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (04/03/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Ricardo Zanetil e de Elaine Nadal Zanetil.

O pretendente: GLEITON TREFIGLIO GIOVANELLI, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão economista, estado civil divorciado, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 
(23/09/1971), residente e domiciliado neste Sudistrito, São Paulo - SP, filho de Walter 
Giovanelli e de Zilda Trefiglio Giovanelli. A pretendente: ROSE CRISTIANE DE SOUZA 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado civil divorciada, 
nascida em Fortaleza - CE, no dia (29/07/1990), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Vicente Candido de Almeida e de Rosa Cristina de Souza.

O pretendente: THOMAS MOHYICO YABIKU, de nacionalidade brasileira, profissão pro-
motor de justiça, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/04/1969), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Julio Moshin Yabiku e 
de Yaeko Yabiku. A pretendente: YANUSKA MONALISA ANTUNES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil divorciada, nascida em 
Ceilandia - DF, no dia (23/07/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Joaquim Gomes de Oliveira e de Marcia Maria Antunes.

O pretendente: VICTOR HUGO DOMINGOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão operador de produção, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no 
dia (24/06/1998), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo 
Domingos da Silva e de Maria Eugenia Gonçalves da Silva. A pretendente: VICTHÓRIA 
LETÍCIA SIQUEIRA MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (31/01/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alfredo Miranda e de Elisabete Siqueira.

O pretendente: NATAL LA SELVA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão aposen-
tado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/01/1959), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Domingos La Selva e de Telma 
D'Arco La Selva. A pretendente: DENISE ALVARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente administrativa, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (23/01/1964), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Severino Alvares da Silva e de Thereza Alvares da Silva.

O pretendente: PEDRO DENARDI DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/05/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo de Oliveira e de Leila Denardi 
de Oliveira. A pretendente: ANDRÉIA DANTAS VASCOUTO, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia (27/02/1991), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Nelson 
Aparecido Vascouto e de Givanete Vieira Dantas Vascouto.

O convivente: ADEMAR FERREIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão 
marceneiro, estado civil divorciado, nascido em Rubim - MG, no dia (12/10/1958), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Guilherme de Sousa Ferreira e de Maria 
Rodrigues Sousa. A convivente: DINEO LETSHABO, de nacionalidade africana, profissão costu-
reira, estado civil solteira, nascida em República da África do Sul, no dia (04/09/1965), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de William Letshabo e de Obakeng Lizzer.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, profissão: funileiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Medina, MG, data-nascimento: 03/12/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Rodrigues de Oliveira. A pretendente: MARIA 
LUZILENE DO NASCIMENTO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Betânia, PE, data-nascimento: 13/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Domingos Gomes do Nascimento e de Lindaura Luiza do Nascimento.

O pretendente: ANTONIO ALEXANDRINO DOS SANTOS, profissão: comerciante, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: em Itagi, BA, data-nascimento: 13/06/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Euzebio José dos Santos e de Adelaide Alexandrina. A 
pretendente: MAURITÂNIA LUIZ DA SILVA, profissão: inspetora de qualidade, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Benedito do Sul, PE, data-nascimento: 01/11/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luiz da Silva e de Gezi Pedro de Aquino.

O pretendente: ROMILDO SANTANA DE SOUSA, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Simplício Mendes, PI, data-nascimento: 06/10/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosendo Neto de Sousa e de Ivonete Santana Santos. 
A pretendente: MÔNIQUE SANTOS SIQUEIRA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 10/09/1990, residente e domiciliada em Caiei-
ras, SP, filha de Carlos Adriano Olindino Siqueira e de Maria Francisca dos Santos Siqueira.

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: CLEBER VICENTE DE SOUZA, profissão: encarregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 01/03/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Joel Vicente de Souza e de Zuila Saturnino de Souza. A 
pretendente: LUIZA FERREIRA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Moisés da Rocha Ferreira e de Raquel da Silva Ferreira.

O pretendente: DOUGLAS KENDI ICHIKAWA, profissão: engenheiro civil, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Cidade de Santo, Província de Tochigi, Japão, data-nascimento: 17/03/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Ichikawa e de Cristina Midori Yoshi-
da Ichikawa. A pretendente: CAMILA MARQUES LOPES, profissão: fisioterapeuta, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jose Antonio Lopes e de Andreia Marques Lopes.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE MENDES DE ANDRADE, profissão: assisten-
te administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/09/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Edinaldo 
Pereira de Andrade e de Aluizia Maria Mendes. A pretendente: NATIELE DA SILVA 
BARBOSA, profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/10/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Carlos Clementino Barbosa e de Elem da Silva Barbosa.

O pretendente: YURI ALMEIDA DOS SANTOS, profissão: gerente geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Edson dos Santos e de Valeria Paulo de Almeida. A preten-
dente: LARISSA ASSUNÇÃO FRANCA, profissão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/2001, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Vagner Vitorio Franca e de Ivani Assunção da Silva.

O pretendente: WENDEL MARQUES DINIZ, profissão: analista de atendimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1995, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Marques Diniz e de Rosana Maria de Santa-
na Diniz. A pretendente: AMANDA FERREIRA GUEDES, profissão: fisioterapeuta, estado 
civil: solteira, naturalidade: Irece, BA, data-nascimento: 12/03/1994, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Gilmar Souza Guedes e de Márcia Ferreira Primo Guedes.

O pretendente: MANOEL DOMINGOS ZAMPIERI, profissão: aposentado, estado civil: vi-
úvo, naturalidade: Santa Leopoldina, ES, data-nascimento: 25/11/1945, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de David Pedro Zampieri e de Lucia Arcari Zampieri. A pre-
tendente: MARGARETE DA SILVA SEBASTIÃO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 25/04/1960, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Benedicto Sebastião e de Edna da Silva Sebastião.

O pretendente: LUCAS SOUZA PIMENTEL, profissão: auxiliar almoxarife, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Barros Pimentel e de Claudia Lucia de Souza. 
A pretendente: GABRIELA ALVES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Daniel da Silva e de Idalice Alves dos Santos.

O pretendente: RAUL MATIAS DE JESUS SANTOS, profissão: diretor de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemar de Jesus Santos e de Maria de Fáti-
ma Matias de Jesus Santos. A pretendente: LUZIA JULIANE TEÓFELO DE OLIVEIRA, 
profissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 
13/12/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Batista de Oliveira 
e de Lúcia de Figueiredo Teófelo de Oliveira.

O pretendente: CLEBER DE LUNA PEREIRA, profissão: gráfico, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Carlos Diniz Pereira e de Maria Lucia de Luna Pereira. A pre-
tendente: JOSIE FABIANA DUARTE, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1981, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de José Duarte e de Aparecida do Carmo da Cruz Duarte.

O pretendente: ISSIMAIL MOHAMAD SALIMO, profissão: administrador, estado civil: 
solteiro, data-nascimento: 27/04/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho 
de Mohamad Salimo Abdula e de Zenebo Issimail Amade. A pretendente: ANA PAULA 
DE OLIVEIRA DAHOU, profissão: gerente de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Ilton de Oliveira Gois e de Maria Helena Lopes.

O pretendente: ANDERSON GONÇALVES RAMALHO, profissão: engenheiro mecânico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/12/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sedenilson Laurindo Ramalho e de Maria Gonçalves 
Ramalho. A pretendente: KEZIA BENANTE DE SOUZA, profissão: farmacêutica, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Santa Isabel do Ivaí, PR, data-nascimento: 13/08/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Izaias de Souza Xavier e de Marta Benante de Souza.

O pretendente: LEANDRO MARTINS DE AZEVEDO, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Alessandro Martins de Azevedo e de Roseli Faustino da 
Silva. A pretendente: THAMIRES RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1992, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Carlos Americo Teixeira da Silva e 
de Rosemeire Rodrigues Teixeira da Silva.

O pretendente: DANILO DE ALMEIDA SILVA, profissão: técnico de enfermagem, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1986, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de João Luiz de Souza Silva e de Ester Maria de Almeida Sil-
va. A pretendente: NAYARA DA CRUZ SOUZA, profissão: auxiliar de cobrança, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Liderico Fernandes Souza e de Juvercina Maria da Cruz Souza.

O pretendente: EDUARDO DANTAS DE VIVEIROS SOBRINHO, profissão: segurança, 
estado civil: viúvo, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 06/02/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Dantas de Viveiros e de Francisca Gil-
da de Viveiros. A pretendente: JECIMEIRE CASTRO DOS SANTOS, profissão: opera-
dora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Itajuipe, BA, data-nascimento: 
21/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Bispo Calheiro dos 
Santos e de Arminda Conceição de Castro dos Santos.

O pretendente: HUMBERTO ALVES NEVES, profissão: auxiliar de rede, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1984, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Alberto Maciel Neves e de Maria Aparecida 
Alves Neves. A pretendente: ROSEMEIRE DE SOUZA, profissão: controladora de aces-
so, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1984, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vera Lucia de Souza.

O pretendente: ALAN DANILO OLIVEIRA SOUSA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1992, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Candido de Sousa e de Fran-
cisca Lourdes de Oliveira Sousa. A pretendente: LUCIENE DA SILVA RODRIGUES, 
profissão: atendente de supermercado, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/07/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Francisco Firmino Rodrigues e de Joana Tereza da Silva.

O pretendente: GERVANDI PAES LANDIM, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 01/06/1951, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Gervasio Paes Landim e de Maria de Brito Landim. A pre-
tendente: MARICELIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, profissão: ajudante de cozinha, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Rio Tinto, PB, data-nascimento: 29/11/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Euclides Teixeira e de Marluce do Nascimento.

O pretendente: ERICK WESLLEY CONFESSOR SOUZA, profissão: técnico de enfer-
magem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos da Silva Souza e de Heliana 
Cristina Confessor Souza. A pretendente: ELISA ROBERTA DE OLIVEIRA NASCI-
MENTO ALVES, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Erivaldo Pergentino Alves e de Elinelte de Oliveira Nascimento.

O pretendente: WELLINTON FREITAS SOUZA, profissão: aux. de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/2001, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Aloisio Ramos Souza e de Francisca Freire de Freitas. A 
pretendente: AGHATA EMILLY DA SILVA CORREIA, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/2000, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Valmir Correia Bispo e de Edilene da Conceição da Silva.

O pretendente: LUAN PEREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 26/06/1990, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Jose Nilson Pereira da Silva. A pretendente: DEBORA 
PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jose Alves de Oliveira e de Silvana Pereira Barbosa.

O pretendente: SOARES ANTONIO DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Saloá, PE, data-nascimento: 29/09/1980, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Antonio Soares Filho e de Ana Maria da Conceição. A pretendente: 
TELMA RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Almadina, BA, data-nascimento: 14/03/1976, residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, filha de Firmino Alves dos Santos e de Ronildes Rodrigues Santos.

O pretendente: RAFAEL YOSHIO OKABE, profissão: engenheiro de dados, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1998, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Roberto Toshio Okabe e de Viviane Brazao Pirateli Okabe. A 
pretendente: NATHALIA DE OLIVEIRA GOMES, profissão: estudante, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Marcus Antonio Gomes e de Rosimar Maria de Oliveira Gomes.

O pretendente: RENATO RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: técnico de enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Deneval Rodrigues dos Santos e de Valdeci Moreira 
dos Santos. A pretendente: INGRID VANESSA TORQUATO FREIRE, profissão: técnica de 
enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ (Registrada 2ª Circuns-
crição de Duque de Caxias, RJ), data-nascimento: 12/11/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Wellhigton Casado Freire e de Denise dos Santos Torquato.

O pretendente: IAGO ITAMAR XAVIER, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bragança Paulista, SP, data-nascimento: 07/12/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Regina Soares Xavier. A pretendente: ANA 
CAROLINA PEDROZA AFONSO, profissão: costureira, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Valdete Pereira Afonso e de Tereza Cristina Lopes Pedroza Afonso.

O pretendente: DIEGO PEREIRA MOSCARDI, profissão: aux. de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Domingos Moscardi Filho e de Simone Aparecida de Morais Pe-
reira. A pretendente: GISLEIDE RODRIGUES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Geronço Carneiro da Silva e de Marinei Maria do Carmo Rodrigues.

O pretendente: IZAIAS LINO DE OLIVEIRA JUNIOR, profissão: projetista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 01/09/1997, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Izaias Lino de Oliveira e de Iraécia Leite de Souza Brito de Oliveira. 
A pretendente: EVELYN AMARAL SILVA SANTOS, profissão: auxiliar administrativa, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Silva Santos e de Eliane Amaral da Silva.

O pretendente: THIAGO VENTURA, profissão: policial militar, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1987, residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, filho de João Tadeu Ventura e de Vera Lucia Lima Ventura. A pretendente: GLENA 
COSTA MARTINS DA SILVA, profissão: coordenadora pedagógica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Martins da Silva e de Cleide Maria da Costa Nascimento.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA GONÇALVES BEZERRA, profissão: conferente, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1996, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Genilson Gonçalves Bezerra e de Tatiana Pereira 
dos Santos. A pretendente: RITA DE CÁSSIA DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Severino Rosendo da Silva e de Renita Aparecida Calisario.

O pretendente: ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS, profissão: técnologo 
em radiologia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/06/1983, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Ubirajara Gon-
çalves dos Santos e de Margarete Fátima dos Santos. A pretendente: KARINA JESUS 
DOS SANTOS, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capi-
tal, Tucuruvi, SP, data-nascimento: 05/02/1979, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Antonio Pereira dos Santos e de Rosalia de Jesus Pereira dos Santos.

O pretendente: RAFAEL LOPES NOVAIS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Emerson Augusto Novais e de Amanda Merces Leite Lopes. A pre-
tendente: FERNANDA BARROS OLIVEIRA, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Santos Oliveira e de Rosineide Barros Oliveira.

O pretendente: ALEX SANDRO BATISTA SANTOS, profissão: soldador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1972, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Valdomiro Batista Santos e de Alaide Batista Santos. A pretendente: 
NÁGELA MARIA DA SILVA EUFRASIO, profissão: agente comunitária de saúde, estado 
civil: solteira, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 12/05/1983, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Eufrasio e de Silvanira Paulo da Silva Eufrasio.

O pretendente: AGNALDO JOSÉ DE SOUSA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Coronel Xavier Chaves, MG, data-nascimento: 28/11/1969, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Guilherme Cirino de Souza e de Maria das Neves Souza. A 
pretendente: MÔNICA MENEZES DA SILVA, profissão: agente comunitária de saúde, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1985, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Elias Ciliro da Silva e de Marilei de Menezes Silva Ciliro.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA SANTOS, profissão: açougueiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Araripina, PE, data-nascimento: 06/05/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Orlando Inácio dos Santos e de Rita Maria da Silva Santos. 
A pretendente: CRISTIANE SILVA CHAGAS, profissão: vendedora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 12/02/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Marcelo Almeida Chagas e de Jailza Batista Silva.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE DE OLIVEIRA MEDEIROS, profissão: comercian-
te, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1995, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Dionizio de Medeiros e de Zenita 
Ferreira de Oliveira Medeiros. A pretendente: THALLYTA DO NASCIMENTO SOUSA, 
profissão: professora educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, 
data-nascimento: 16/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cleo-
má Felizardo de Sousa e de Francisca Francilane do Nascimento Silva Sousa.

O pretendente: JEFFERSON GONÇALVES COSTA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 26/09/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira Costa e de Maria Lourdes Gon-
çalves Silva. A pretendente: CAROLINE SANTOS MUCCI, profissão: prevenção, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1998, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Rogerio Mucci e de Sheila Santos Simões.

O pretendente: OBERDAN DINIZ GUSMÃO, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Vicente Gusmão Alves e de Maria das Dôres Gusmão. A preten-
dente: ALINE CRISTINA DE SÁ SANTOS, profissão: analista financeiro, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/03/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Agnaldo Mota Santos e de Maria de Lourdes De Sá Santos.

O pretendente: JAEL PAZ BRITO, profissão: carpinteiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Teresina, PI, data-nascimento: 25/12/1984, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Gilberto Fernandes de Lima Brito e de Telma Carlos Paz Brito. A pretenden-
te: ZELINA APARECIDA POZZO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Luiz Donizete Pozzo e de Jainete Pozzo.

O pretendente: BRUNO FERREIRA DA SILVA, profissão: programador CNC, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 15/09/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Edimicio Alves da Silva e de Ana Maria Ferreira da Silva. 
A pretendente: BIANCA KAROLINE MOREIRA, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1997, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Francisco Rogerio Moreira e de Maria Jose Azeredo Moreira.

O pretendente: NELSON PEREIRA DA SILVA, profissão: encanador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 17/07/1964, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Alda da Silva. A pretendente: 
DIRCE MARIA ANTÃO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/07/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
João Jose Antão e de Julieta Maria Antão.

O pretendente: GABRIEL PAULINO SANTOS DE ANDRADE, profissão: analista de lo-
gística, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Vicente de Andrade Filho 
e de Lucia Rocha dos Santos. A pretendente: STEFFANY GONÇALVES ANTONIO, 
profissão: assistente de estilista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/05/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edvaldo da 
Silva Antonio e de Ana Paula Gonçalves Ferreira.

O pretendente: EDILSON AMANCIO DA SILVA, profissão: revisor de tecidos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Aliança, PE, data-nascimento: 02/04/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Diniz Amancio da Silva e de Maria de Lourdes da 
Silva. A pretendente: MARIA AUXILIADORA FELIX, profissão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Porto Real Colegio, AL, data-nascimento: 11/01/1974, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Eleto Felix e de Maria Salete Felix.

O pretendente: HENRIQUE AIRES DA SILVA, profissão: copeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1997, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Omar da Silva e de Ivani Aires. A pretendente: DANIELE SILVA 
DE SOBRAL, profissão: instrutora de informática, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Edmilson Batista de Sobral e de Elenilda Santos da Silva.

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS RIBEIRO, profissão: fiscal de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Vanderlei dos Santos Ribeiro e de Zenaide Maria dos Santos. A preten-
dente: ELLEN CAROLINE RAMOS DOS SANTOS, profissão: passadeira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos dos Santos e de Maria Aparecida Ramos dos Santos.

O pretendente: LUÍS GUSTAVO GONÇALVES SANTOS, profissão: soldador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Airton José Santos e de Marinalva Gonçalves San-
tos. A pretendente: FRANCILY CONTRE LINS BARBOSA, profissão: professora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Elias Lins Barbosa e de Delmira Contre.

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

O pretendente: CICERO DE ANDRADE, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São José de Piranhas, PB, data-nascimento: 21/01/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Espedito Ferreira de Andrade e de Maria Bernadete de Andrade. A 
pretendente: JANESLEY DE FREITAS BOEMER, profissão: professora, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1983, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Wellington de Freitas Boemer e de Maria de Lourdes Boemer.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos LGPD no financeiro: 
por quanto tempo os 

dados devem ficar 
armazenados?

Agora é para valer. A 
Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) 
já tem recursos 
para sancionar as 
empresas, tanto 
públicas quanto 
privadas, com 
advertências e 
multas

Criada para proteger 
os dados pessoais, 
seu foco envolve 

qualquer tipo de informa-
ção que torne uma pessoa 
física identificável, incluin-
do não somente os dados 
associados aos cadastros 
de clientes, como nome, 
CPF, endereço e telefone, 
mas também os perfis com-
portamentais, financeiros 
e dados sensíveis, ou seja, 
aqueles que podem gerar 
algum tipo de discrimina-
ção, como as informações 
relacionadas à saúde, reli-
gião e orientação sexual. 

As instituições atuantes 
no mercado financeiro 
devem abordar a LGPD 
com prioridade. Afinal, as 
consequências legais do 
não cumprimento dessa 
legislação vão muito além 
do prejuízo financeiro com 
as multas, que podem ser 
aplicadas pelo descumpri-
mento da nova regulamen-
tação. Estamos falando de 
danos à reputação e perda 
de confiança dos seus 
clientes e investidores, já 
que ambas são de extrema 
importância para a manu-
tenção da notoriedade da 
instituição financeira no 
mercado e recurso essen-
cial nas relações com os 
clientes e investidores. 

Neste mercado com-
petitivo e repleto de re-
gulamentações, a LGPD 
junta-se a outras normas 
já existentes, reguladas 
principalmente pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN), formado por ór-
gãos supervisores, como 
BC, CVM, B3 e Anbima, 
que proporcionam ao con-
sumidor transparência e 
segurança aos tratamentos 
realizados com os seus 
dados. 

Tendo em vista o próprio 
direito do titular, na qual o 
cliente pode revogar o con-
sentimento em relação ao 
tratamento dos seus dados 
pessoais e pedir o descar-
te deles e a exigência de 
deleção dos dados, ambos 
previstos pela LGPD, é de 
extrema importância ter 
bem definido dentro das 
instituições financeiras 
não somente a finalidade 
do tratamento do dado 
pessoal, com o seu respec-
tivo embasamento legal, 
mas, também, o prazo de 
retenção e o processo de 
deleção dos dados. 

As próprias exigências do 
CMN e as demandas oriun-
das da Justiça, embasadas 
nos Códigos Civil e Penal, 
nas leis de Proteção à La-
vagem de Dinheiro, bem 
como em quebra de sigilos 
bancários, advindas de in-
vestigações fiscais, tributá-
rias e instaurações de CPIs, 
servem de base para definir 
qual é o tempo máximo de 
retenção, de maneira cor-
reta e efetiva, tornando-se 
um grande desafio perante 
esta emaranhada teia de 

leis e regulamentações em 
que vive o mercado finan-
ceiro atualmente. 

Os dados pessoais con-
tidos nas atividades de 
processamentos realizadas 
pelas instituições financei-
ras, em sua grande maioria, 
devem se manter à disposi-
ção do BC pelo período mí-
nimo de dez anos, contados 
a partir do primeiro dia do 
ano seguinte ao término 
do relacionamento com o 
cliente. Esse mesmo prazo 
vale para os registros de 
todas as operações reali-
zadas, contado o prazo a 
partir do primeiro dia do 
ano seguinte ao da reali-
zação da operação. 

A própria instituição 
financeira pode utilizar os 
dados dos seus clientes 
como forma de estudar e 
fazer projeções futuras de 
negócio, por isso o interes-
se no armazenamento dos 
dados. Esses históricos dos 
clientes, assim como os de 
transações, operações e 
análises de créditos ajudam 
o setor a identificar perfis 
para desenvolver novos 
produtos e serviços, possi-
bilitando a continuação do 
negócio. Adicionalmente, 
estes dados também são 
utilizados em Cálculos de 
Capitais Regulatório e Eco-
nômico, determinados pelo 
Acordo de Basileia. 

Em resumo, as legisla-
ções brasileiras não esta-
belecem um tempo máximo 
de retenção para os dados. 
Algumas apontam para o 
tempo mínimo e outras não 
especificam este período, 
deixando-o em aberto, 
possibilitando discussões 
jurídicas sobre o assunto. 
Vale ressaltar que, se uma 
instituição considera o 
tempo mínimo de retenção 
como tempo máximo, há 
o risco deste período não 
ser suficiente caso haja 
uma demanda de um órgão 
fiscalizador que não deter-
mina um tempo específico 
de retenção. 

Apesar da LGPD prever 
que os dados precisam ser 
deletados após o encer-
ramento da finalidade da 
atividade de processamen-
to, as instituições também 
precisam continuar arma-
zenando-os para o cumpri-
mento de obrigações legais 
ou regulatórias, já que a 
Legislação Brasileira não 
estipula um tempo máximo 
de requerimento de infor-
mações. 

Como alternativa para 
esta falta de clareza e de 
amadurecimento em re-
lação a um assunto que 
ainda é novo e desafiador, 
a melhor solução para as 
instituições é a criação de 
uma tabela de temporalida-
de, definindo internamente 
quais serão os períodos 
mínimos e máximos de re-
tenção que serão adotados. 

Mas, isso requer ampla 
divulgação, deixando claro 
ao titular e aos reguladores 
e fiscalizadores quando 
eles serão aplicados, ga-
rantindo a transparência 
e a segurança, princípios 
fundamentais dentro do 
competitivo mercado em 
que vivemos atualmente. 

(*) - É consultora de Data Privacy 
da ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados. 

Tamíris Guidugli (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: WALLACE ROBERTO ARAUJO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Souza Araujo e de Iradenes Roberto. A pretendente: CAMILA 
PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em 
Osasco, SP, no dia (15/10/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Sebastião Pereira da Silva e de Maria das Dores da Silva.

O pretendente: ELIAS EUFRASIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão balconis-
ta, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos dos Santos e de Irene Eufrasia Vaz dos Santos. 
A pretendente: ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
balconista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (07/02/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Alves de Oliveira e de Doralice Vilela de Oliveira.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DE SALES, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joseilmo Fernando de Sales e de Maria Cleonice da 
Silva Sales. A pretendente: BIANCA DOMINGUES MARTINS, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/06/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Martins e de Margarida Maria Domingues Martins.

O pretendente: GLEDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão agen-
te de turismo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Morivaldo Francisco de Oliveira e de Neusa da Silva Oliveira. 
A pretendente: SIMONE ARAUJO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão ajudante 
geral, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (08/10/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Raquel de Oliveira e de Rosalina Araujo de Olveira.

O pretendente: REINALDO SANTOS PIRES, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Grimaldo de Almeida Pires e de Marieta Santos Pires. A pretendente: 
ANDRÉA CRUZ DA ROCHA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Itaqua-
quecetuba, SP, no dia (01/11/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Helio Oliveira da Rocha e de Maria Antonieta da Cruz.

O pretendente: RICARDO PEDRO GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão fiscal 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro Guimarães e de Julia Ramadan Cassen. A 
pretendente: MARIA LUCIMAR MOREIRA SANTANA, estado civil divorciada, profissão 
pedagoga, nascida em Petrolina, PE, no dia (01/04/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Paschoal Moreira e de Maria Zelia Moreira.

O pretendente: JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Pereira da Silva e de Arlinda Francisca da Silva. A 
pretendente: LEANDRA FERREIRA DA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Leandro Aparecido da Costa e de Renata Ferreira.

O pretendente: JASON RICARDO MOURA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profissão técnico de celular, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1988), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdenor Alves do Nascimento e de 
Cristina Maria Moura do Nascimento. A pretendente: LETICIA ALVES RODRIGUES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josemiro 
Rodrigues dos Santos e de Simone de Oliveira Alves.

O pretendente: ROBSON PERES DE MELO, estado civil solteiro, profissão engenheiro eletri-
cista, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/11/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Aderaldo Teixeira de Melo e de Antonia Peres Prieto de Melo. A pretendente: 
CARLA MAGELA LAGE RODRIGUES, estado civil solteira, profissão operadora de computa-
dor, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/08/1991), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filha de José Carlos Ramos Rodrigues e de Luciana Magela Araujo Lage Rodrigues.

O pretendente: SANDRO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão padeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Reginaldo Pereira dos Santos e de Valquiria Aparecida dos Santos. A pre-
tendente: NATASHA CAROLINE CARVALHO TREVELATO, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/04/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar de Oliveira Trevelato e de Ana Paula de Carvalho.

O pretendente: MATHEUS DIOGO SANTOS DA COSTA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Pereira da Costa e de Adriana Correia dos Santos 
Pereira da Costa. A pretendente: TAMIRIS CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Raimundo da Silva Neto e de Luciene Jesus da Silva.

O pretendente: ANDERSON MARCOLINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gilton Lima dos Santos e de Fatima de Miranda Marco-
lino. A pretendente: BYANCA NERI DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dirceu Vassão Silva e de Jaqueline Neri da Silva.

O pretendente: JOÃO MARCELINO DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar de serviços gerais, nascido em Nova Russas, CE, no dia (02/11/1961), residente e 
domiciliado em Brasília, DF, filho de Antônio Marcelino de Azevêdo e de Maria Dilourdes 
Araújo. A pretendente: SANDRA AUGUSTA GOMES, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Camacã, BA, no dia (27/08/1976), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Isidro Augusto da Silva e de Edite Purcino Gomes.

O pretendente: GERALDO GONÇALVES DE MACEDO, estado civil solteiro, profissão 
soldador, nascido em Januaria, MG, no dia (06/12/1946), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Gonçalves de Macedo e de Eugênia Ferreira da 
Luz. A pretendente: SILVIA RODRIGUES PACHETTI, estado civil solteira, profissão do-
méstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/10/1967), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Morothy Jorge Pachetti e de Neuzira Alves Rodrigues.

O pretendente: ANDERSON SOUZA DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Suzano, SP, no dia (13/02/1994), residente e domiciliado em Suzano, 
SP, filho de Djalma Alves de Medeiros Filho e de Telma Valquiria de Souza Medeiros. A 
pretendente: ALINE FERRAZ PEREZ, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/09/1996), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filha de Rogerio Silveira Perez e de Marli Ferraz dos Santos Silveira Perez.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
balconista de farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1996), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Rodrigues Neto e de Ivaneide dos 
Santos Rodrigues. A pretendente: CÍCERA JOYCE DOS SANTOS SOUSA, estado civil 
solteira, profissão operadora de loja, nascida em Brejo Santo, CE, no dia (26/11/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Fernandes de Sousa 
e de Ana Valmira dos Santos Bezerra.

O pretendente: CLAUDIO DE MOURA PINTO, estado civil divorciado, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Manoel da Penha de Melo Pinto e de Maria Moura Pinto. A pretendente: 
IVONETE DOS SANTOS GOMES, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (02/02/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jose Pereira Gomes e de Idalia Maria dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL ERBERT HEIDEKER RAMOS, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Rodrigo Heideker Ramos e de Roberta Erbert Heideker 
Ramos. A pretendente: HELOISA FORTUNATO TRASPADINI, estado civil solteira, pro-
fissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Deoclesio da Costa Traspadini e de 
Elizabete Fortunato de Lima Transpadini.

O pretendente: RODRIGO DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão supervisor de 
logística, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1984), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Vicente Jacinto da Silva e de Irama Dias da Silva. A 
pretendente: ERIKA ALMEIDA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/03/1981), residente e domiciliada na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Ricardo Almeida de Araujo e de Magnolia de Araujo.

O pretendente: CÍCERO ANCELMO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Coruripe, AL, no dia (02/12/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Josival Macário dos Santos e de Maria José de Lima 
Santos. A pretendente: MARIA ELSANIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em Laje Pintadas, RN, no dia (02/10/1962), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Duarte da Silva e de Elisa Barbosa da Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCIO PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão operador de 
produção, nascido em Santo André, SP, no dia (10/06/1982), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio Evaldo Pinheiro e de Maria Julia Pinheiro. A pretendente: 
PATRICIA GUEDES FELIZARDO, estado civil divorciada, profissão operadora de produção, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/1979), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco de Souza Felizardo e de Valneci Guedes Rodrigues Felizardo.

O pretendente: LUCAS VINÍCIUS LOPES ORSI, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Orsi e de Eliana Lopes Amaral. A pretendente: 
ELIANA ALVES PEQUENO, estado civil divorciada, profissão comerciante, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/07/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel Alves Pequeno e de Beatriz da Costa Santiago.

O pretendente: RAFAEL MICHAEL SANTOS DE CARVALHO, estado civil solteiro, 
profissão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1989), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Sebastião de Carvalho e de Maria 
Aparecida Santos de Melo. A pretendente: CRISTINA DA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/09/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Joaquim dos Santos 
e de Maria Leda da Silva Santos.

O pretendente: DEVAIR BRITO DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão motorista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Antonio Francisco da Cruz e de Valdenice de Oliveira Brito Cruz. 
A pretendente: LUCIELY ARAUJO DE JESUS, estado civil solteira, profissão consultora 
financeira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (05/03/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Lucivaldo Ferreira de Jesus e de Luisa Araujo de Castro.

O pretendente: SAMIR FERNANDES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em Teófilo Otoni, MG, no dia (23/06/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vildete Fernandes Almeida. A pretendente: ARIANA 
AMELIO DE ARAÚJO, estado civil divorciada, profissão artesã, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (14/11/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marcio Amelio e de Martilia Ferreira dos Santos Amelio.

O pretendente: BRUNO SILVA BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão supervi-
sor de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Bispo dos Santos e de Iara da Silva Soares. A 
pretendente: BARBARA CAROLINE PINTO SOARES, estado civil solteira, profissão se-
cretária executiva, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Edson Lopes Soares e de Suelma Pinto Soares.

O pretendente: WILLIAM BATISTA FEITOSA, estado civil solteiro, profissão analista 
financeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/08/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Feitosa Neto e de Ana Lucia Batista Feitosa. A 
pretendente: TAINÁ ROSA APOLINÁRIO, estado civil solteira, profissão analista de risco, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Oseas Benevenute Apolinario e de Clemilda Rosa Grisostomo Apolinario.

O pretendente: LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS CARDOSO, estado civil sol-
teiro, profissão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Cardoso e de Maria Aparecida da 
Luz dos Santos Cardoso. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS LIMA, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em Santo André, SP, no dia (11/02/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Raimundo de Lima Neto e 
de Maria Zilda dos Santos Lima.

O pretendente: DOUGLAS CAVALCANTE DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Enoque de Andrade e de Zenilda Tenorio Cavalcante. A 
pretendente: LÉIA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (18/02/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Amaro da Silva e de Marilene Santos Souza da Silva.

O pretendente: RODRIGO FASCIOLI, estado civil solteiro, profissão gestor administrativo, 
nascido em Suzano, SP, no dia (14/10/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Walter Fascioli e de Cacilda dos Santos Fascioli. A pretendente: RENA-
TA CAROLINA BARROS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (02/02/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Clovis Domingos do Nascimento e de Eliana Barros do Nascimento.

A pretendente: ERILUCIA CLEMENTINO PINHEIRO, estado civil solteira, profissão auxi-
liar técnica, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1986), residente e domiciliada na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Iran Silva Pinheiro e de Madalena Clementino Pinheiro. 
A pretendente: VANESSA DE CAMPOS PAIVA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/03/1991), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Lazaro de Paiva Rocha e de Joana Alves de Campos Paiva.

O pretendente: DANILO FERNANDES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro de qualidade, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/12/1993), residente 
e domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Iremar Rosalino de Souza e de 
Luzinalva Maria Barbosa de Souza. A pretendente: MIRELLA PELARIN FERREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/06/1997), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Ferreira da Silva Neto e de Simone Pelarin Ferreira da Silva.

O pretendente: ALAN FERREIRA CELESTINO, estado civil solteiro, profissão assistente 
de manutenção, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (13/06/2002), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Almeida Celestino e de Patricia Ferreira 
Celestino. A pretendente: AMANDA SORIANO ALENCAR, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/2002), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Robson Almeida Alencar e de Silmara Soriano Pereira Alencar.

O pretendente: ALEXANDRE GARRIDO VILLAÇA, estado civil solteiro, profissão ana-
lista de segurança da informação, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (11/12/1978), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Cesar Ferreira Villaça 
e de Tereza Maria Garrido Villaça. A pretendente: NAYARA FERNANDA RODRIGUES 
MOREIRA, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (15/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jairo 
Gonçalves Moreira Junior e de Leda Benedita Rodrigues Moreira.

O pretendente: WESLEY FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/2002), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Francisco dos Santos e de Luciene Ferreira da Silva. 
A pretendente: RAIANE AMARAL DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente 
de sac, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/06/2002), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Robenilton de Jesus Silva e de Regina Amaral da Silva.

O pretendente: EDIVAL RIATO BIROCCHI, estado civil divorciado, profissão represen-
tante comercial, nascido em Saruataia, SP, no dia (06/01/1963), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ezidro Riato Luque e de Darci Birocchi Riato. A 
pretendente: LUCIENE DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/07/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jesulino Dias da Silva e de Lindaura Borges da Silva.

O pretendente: ANTÔNIO ADERCINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido em Juazeiro, BA, no dia (09/07/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adercino Alceu dos Santos e de Carmelita Maria dos 
Santos. A pretendente: LUCIENE FERREIRA DIAS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gervasio Ferreira Dias e de Edna Ferreira Dias.

O pretendente: ALEF DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão atendente 
de call center, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista de Almeida e de Rode Bernardina dos 
Santos Almeida. A pretendente: VIVIANNE SANTOS DA COSTA, estado civil solteira, 
profissão atendente de call center, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/04/1993), 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Zitomar da Costa Neves 
e de Carmezita Cardoso dos Santos da Costa.

O pretendente: FLÁVIO GABRIEL MACHADO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Esmerio de Lima e de Silvana Machado Pereira. A 
pretendente: AMANDA DE SOUZA COELHO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mauricio Bosco da Silva Coelho Junior e de Andreia Jaqueline de Souza Coelho.

O pretendente: PETTERSON AMORIM, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (09/05/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Claudiomir Ferreira de Amorim e de Angelita Silva Amorim. A pretendente: 
DARIANE COUTO DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/07/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Eudes de Souza e de Ailda Couto dos Santos Souza.

O pretendente: LINCOLN FERREIRA FRANCO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
chapeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Lincoln Ferreira Franco e de Roseli de Almeida Neves. 
A pretendente: AGATHA BATISTA CASTRO, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Santo André, SP, no dia (08/01/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Vanderlino Alves de Castro e de Sandra Batista da Silva.

O pretendente: ÉRICK FRANCISCO ALVES, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdir Francisco Alves e de Zenaide Oliveira dos Santos. A pre-
tendente: MARIA LUCIA RAMALHO, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1973), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Ramalho.

O pretendente: FELIPE MANOEL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
escritório, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel da Silva e de Maria do Socorro dos Santos 
Silva. A pretendente: CINTIA SILVA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de secretária, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/02/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Cortez Gonçalves e de Vilma Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ NETO DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido 
em Alexandria, RN, no dia (22/10/1958), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antônio Carlos de Sousa e de Joana Pereira da Conceição. A pretendente: 
CRISTIANE BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão auxiliar administra-
tivo, nascida em Coaraci, BA, no dia (29/08/1976), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Bispo dos Santos e de Maria José Gonçalves dos Santos.

O pretendente: LEANDRO BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de tecelão, nascido em Taubaté, SP, no dia (25/06/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista da Silva e de Maria Celia de Abreu. A preten-
dente: TALITA APARECIDA DUPRAT DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
consultora de seguros, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1990), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Luiz dos Santos e de Vera Lucia Duprat.

O pretendente: RAPHAEL FELIPE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de helpdesk, nascido em Maceió, AL, no dia (14/09/1986), residente e domiciliado em 
Suzano, SP, filho de Maria Severina da Silva. A pretendente: CAMILA FERREIRA CON-
RADO, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(28/11/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Conrado 
de Souza e de Cosma Ferreira Conrado.

O pretendente: UANDRO FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão aten-
dente, nascido em Caculé, BA, no dia (31/10/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Arnaldo Andrade de Souza e de Rosilene das Virgens Ferreira 
Souza. A pretendente: BEATRIZ DE LIMA SAMPAIO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/01/2000), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nestor Santana Sampaio e de Lindinalva 
Ferreira de Lima Sampaio.
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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