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Mesmo não sendo uma ciência exata, a prospecção de negócios 
é essencial para garantir perpetuidade e crescimento dos negócios. 
Quem trabalha com vendas, provavelmente já deve ter se perguntado 
sobre quais ações tomar para prospectar de forma mais eficiente. 
Independentemente se a empresa vende produtos e soluções de alta 
escalabilidade ou um serviço consultivo e customizado, para alcançar 
resultados satisfatórios é essencial ter acesso às empresas certas, no 
momento oportuno e conversar com quem tem o poder de decisão.  

seis dicas para marcar mais e melhores reuniões de 
vendas B2B

A crise do novo Coronavírus impactou fortemente as empresas. De 
acordo com dados do Relatório Global sobre a Situação de Pequenas 
Empresas, elaborado pelo Facebook com mais de 35 mil líderes de pe-
quenas e médias empresas (PMEs), 25% delas relataram fechamento 
em fevereiro. Por sua vez, a pesquisa Sobrevivência das Empresas, 
divulgada em junho pelo Sebrae, aponta que 41% dos entrevistados que 
fecharam os negócios no último ano citaram explicitamente a pandemia 
como causa do encerramento das atividades.  

permutas se expandem como alternativa para 
superar a pandemia

Com o aquecimento do mercado de TI e a escassez de desenvolvedores 
de softwares, organizações têm aderido a plataformas low-code, por 
permitirem que profissionais de tecnologia e negócios, sem experiên-
cia em codificação, criem aplicativos e, potencialmente, preencham 
as lacunas de talentos na empresa. Um estudo da consultoria global 
Gartner dá a dimensão desse movimento. De acordo com o documento, 
até 2024, 66% das grandes companhias vão usar ao menos quatro pla-
taformas de baixo código, que gerarão 65% de suas aplicações.  

como selecionar a plataforma low-code mais 
adequada para cada projeto

Jacob Ammentorp Lund_CANVA

negócios em pauta

compromisso com a preservação ambiental
A Itaipu Binacional e os Correios lançaram na terça-feira (21), Dia 

da Árvore, o selo comemorativo em homenagem aos 24 milhões de 
árvores plantadas pela usina desde 1979, na margem brasileira da faixa 
de proteção do reservatório. Na primeira, entre 1979 e 1981, foi feito o 
plantio de uma linha de árvores chamada “Cortina Florestal”, na divisa 
entre a propriedade de Itaipu e as áreas lindeiras. Entre 1983 e 1986, os 
agricultores lindeiros começaram a participar das ações de restauração 
no sistema agroflorestal. A quarta e última etapa do trabalho teve início 
em 1996 e continua até hoje, com o trabalho de restauração sendo rea-
lizado por meio de convênios de cooperação técnico-financeira com os 
municípios lindeiros.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional
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amy Webb será a atração internacional na 
segunda edição do futurecom digital Week

@Qual é o futuro da Inteligência Artificial (IA)? Como fazer uma coleta 
de dados eficiente em tempos de pandemia e de forma massiva? 

Que aprendizados nos trouxe esse cenário vivenciado mundialmente? 
Essas questões serão debatidas pela futurista americana Amy Webb, 
convidada internacional da segunda edição do Futurecom Digital 
Week, que será realizado de 8 a 11 de novembro. A consagrada autora 
do livro “The Signals Are Talking: Why Today's Fringe Is Tomorrow's 
Mainstream” e mais recentemente de “Os nove titãs da IA: como os 
gigantes da tecnologia e suas máquinas pensantes podem subverter a 
humanidade”, Amy é fundadora e CEO do Future Today Institutee se 
destaca por transformar o espaço em uma empresa líder em consul-
toria de previsão e gestão, que auxilia líderes e suas organizações a se 
prepararem para futuros complexos. O Instituto foi fundado em 2006 e 
tem como áreas-foco tecnologia e ciências emergentes. É responsável 
por assessorar a liderança de empresas do Fortune 500 e-Global 1000, 
agências governamentais em planejamento de longo prazo, estratégia 
de risco empresarial, modelagem de oportunidade, definição de visão 
e evolução organizacional (https://www.futurecom.com.br/pt/platafor-
madenegocios.html).    leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://www.futurecom.com.br/pt/plataformadenegocios.html

não é novidade que os 
recursos de acessibilidade para 
aplicativos são fundamentais 
para proporcionar experiências 
inclusivas para todos os usuários 

é necessário, no entanto, o constante 
aprimoramento dessas ferramentas 

para tornar as experiências ainda melhores. 

Pensando em construir um Android cada 
vez mais acessível, o Google está lançando 
os Interruptores de Câmera, ferramenta 
que detecta a movimentação dos olhos 
e gestos faciais para acionar comandos 
- disponível em 80 idiomas, incluindo o 
português - além de novas atualizações 
para os aplicativos Lookout e Action Blocks, 
que já constam entre as ferramentas dis-
ponibilizadas pela empresa. 

Para pessoas com alguns tipos de defi-
ciência, nem sempre é possível manusear 
o smartphone ou utilizar comandos de 
voz, como o "Ok Google", pois podem ter 
a necessidade de suporte de mobilidade, 
áudio ou visão para navegarem. No en-
tanto, com os Interruptores de Câmera, 
é possível utilizar o aparelho através de 
gestos faciais e movimentação dos olhos, 
associando comandos, como ouvir música, 
assistir vídeos ou acessar emails. 

As opções de câmera funcionam com seis 
gestos, incluindo movimentos dos olhos 
(para cima, para a direita e para a esquer-
da) e gestos faciais (levantar sobrancelhas, 
sorrir e abrir a boca). "Em 2015, lançamos o 
acesso com interruptor para Android, para 
as pessoas que não conseguem interagir 
diretamente com o dispositivo poderem 
navegar com mais facilidade, usando botões 
adaptáveis chamados interruptores físicos, 
como teclados e computadores. 

No entanto, com o novo recurso de 
acesso anunciado hoje, a câmera de cada 
celular Android pode ser transformada 

google lança novidades  
de acessibilidade do android
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em um botão personalizado que detecta 
gestos faciais e movimentação dos olhos, 
permitindo que qualquer pessoa utilize o 
dispositivo sem o uso das mãos ou voz", diz 
Allen Nikka, Gerente de Produto do time 
de Acessibilidade do Google. Também é 
possível atribuir gestos para abrir notifi-
cações, voltar para a tela inicial ou pausar 
a detecção de gestos. Os interruptores de 
câmera podem ser usados em conjunto 
com os interruptores físicos. 

Lookout: tornando o texto escrito à 
mão acessível para pessoas com defi-
ciência visual - Em 2019, o Google lançou 
o Lookout , aplicativo que usa a inteligência 
artificial para tornar o mundo físico mais 
acessível para pessoas cegas ou com baixa 
visão. Por meio da visão computacional, a fer-
ramenta reconhece objetos, imagens e textos 
no mundo físico e os anuncia em voz alta.

Isso, desde a identificação de embalagens 
de produtos alimentícios até a descrição 
de objetos e pessoas ao seu redor. O modo 
Documentos, que em 2020 foi introduzido 
ao recurso para capturar textos, agora 
também lê textos escritos à mão. Basta 
apontar a câmera do smartphone para uma 
anotação que o aplicativo faz a digitalização. 

Aplicativo Action Blocks ganha 
versão em português - Tarefas simples, 
como desbloquear um smartphone, fazer 
uma ligação ou mandar uma mensagem 
de texto podem ser um grande desafio. 
Para apoiar essas pessoas, o Google anun-
cia que o Action Blocks, aplicativo que 
busca oferecer uma melhor experiência 
digital para pessoas com deficiências 
intelectuais, passa a ter uma versão em 
português. 

Lançado em 2019, o aplicativo tem a 
função de facilitar o acesso e a realização 
de tarefas nos smartphones através de 
atalhos. O aplicativo reúne ícones perso-
nalizáveis na tela inicial, possibilitando 
a realização de uma ação em apenas 
uma etapa.

Como por exemplo, enviar uma mensa-
gem pré-definida para um familiar, iniciar 
uma chamada de vídeo com um amigo, to-
car música, ler as notícias do dia, procurar 
o episódio mais recente de seu programa 
favorito no YouTube - basta tocar em um 
bloco para acionar a ação correspondente. 
Saiba mais em (https://brasil.googleblog.
com/2021/09/construindo-um-android-
-mais-acessivel.html). 

avanço

desequilíbrio social 
O presidente do BNDES, Gustavo 

Montezano, disse ontem (28) que o 
país tem um enorme desafio pela frente: 
combater a desigualdade social agra-
vada pela pandemia. “Para as classes 
mais desenvolvidas, a crise já passou. 
Para quem é mais desfavorecido, a 
crise vai ser muito longa. Ela está 
aumentando ainda mais o desequilí-
brio social", afirmou ao indicar que o 
banco continua com disponibilidade de 
capital para financiar infraestrutura e 
desenvolvimento do Brasil. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/tecnologia-e-fundamental-para-facilitar-o-processo-de-legalizacao-de-novos-negocios-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/empresas-com-divergencias-na-apuracao-do-gilrat-serao-notificadas-pela-receita-federal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/permutas-se-expandem-como-alternativa-para-superar-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-dicas-para-marcar-mais-e-melhores-reunioes-de-vendas-b2b/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-selecionar-a-plataforma-low-code-mais-adequada-para-cada-projeto/
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OpiniãO
Como a Lei do 

Superendividamento  
pode criar uma geração  

de endividados?

O Brasil possui 
cerca de 30 milhões 
de consumidores 
superendividados, 
segundo dados do 
Idec. 

Isso significa que gran-
de parte da população 
possui mais dívidas – 

seja em financiamentos, 
empréstimos, via fundos 
empresariais ou de simples 
parcelamentos de cartões – 
do que pode arcar. Visando 
minimizar esse problema, a 
nova Lei do Superendivida-
mento foi criada com uma 
tese aparentemente positi-
va, com foco no estímulo à 
disciplina voltada ao crédito 
responsável. 

Contudo, a aplicação de 
suas determinações pode 
não trazer o resultado 
esperado, mas sim conse-
quências severas para a 
economia nacional a longo 
prazo. O principal objetivo 
dessa nova lei é estabelecer 
uma diretriz de cuidado 
na concessão de crédito, 
verificando o verdadeiro 
balanço entre a renda do 
cidadão com sua quanti-
dade de dívidas. Em um 
primeiro olhar, aparenta 
ser uma ação válida, mas na 
verdade, não foi pensada de 
forma adequada à realidade 
do momento de tomada de 
crédito pelos consumidores, 
especialmente em momen-
tos de crise econômica.

Um de seus principais pro-
blemas é a incapacidade de 
ter uma completa confiança 
na declaração do devedor, 
que é um dos novos requi-
sitos da lei. O consumidor 
fará uma declaração de 
capacidade de pagamento 
no momento em que pe-
dir o crédito. Mas, diante 
da dificuldade jurídica no 
acesso aos dados protegidos 
por sigilo bancário e outras 
informações financeiras, 
havendo somente os cadas-
tros insuficientes na nova 
mecânica da Lei, como SPC/
SERASA. 

Para piorar, muitos desses 
dados não estão em uma 
rede atrelada ao sistema 
bancário oficial, mas sim em 
outros créditos de lojistas, 
que não estão compartilha-
dos com os demais atores 
da concessão de créditos, o 
que pode infirmar a decisão 
de concessão. Em segundo 
lugar, devemos levar em 
consideração que muitos 
devedores não possuem 
apenas um tipo de dívida, 
mas sim um conjunto pro-
veniente de diversas fontes 
que agravam sua situação. 

Um bom exemplo são os 
empreendedores que, em 
muitos casos, tem dívidas 
na pessoa jurídica muito 
maiores do que na pessoa 

física. E, num determinado 
momento, poderá haver 
comunicação das dívidas 
da pessoa jurídica para a 
pessoa física.

Segundo suas normativas, 
somente os credores com 
dívidas em âmbito de consu-
mo poderiam ser solicitados 
para a negociação com os 
ritos da Lei, o que deveria 
atingir apenas uma porção 
das mais variadas formas 
de crédito. 

Porém, diante de varia-
das fontes de dívidas, o 
que podemos esperar é, na 
verdade, uma brecha para 
o encarecimento e maior 
resistência na concessão 
do crédito, dado que os 
créditos, independentes de 
sua natureza, são sempre 
encarados em um sistema 
coeso. Serão exigidas ga-
rantias mais robustas, que 
poucos consumidores têm 
a oferecer, o que pode gerar 
um efeito cascata na redu-
ção do consumo em âmbito 
nacional.

Toda concessão de cré-
dito impacta não apenas 
a instituição financeira 
de cada consumidor, mas 
principalmente o próprio 
Banco Central. Ainda, em 
casos de procedimentos 
que abrangem contratos 
antigos, os impactos serão 
sentidos em todo o país. 
Com um crédito mais caro – 
mesmo que discreto e pouco 
perceptível – haverá uma 
maior dificuldade de acesso, 
o que gerará diminuição da 
capacidade de consumo da 
população, diminuindo a de-
manda e forçando a redução 
da produção.

Mesmo diante de uma pro-
posta aparentemente viável, 
ainda estamos lidando com 
uma lei muito nova e que foi 
criada em meio a uma série 
de outros projetos mais re-
levantes, o que fez com que 
ela perdesse visibilidade 
para o debate necessário, 
tanto antes de sua publica-
ção, como agora enquanto 
já vigente. É claro observar 
que foi pouco refletida, pois 
não levou em consideração 
a situação real de endivi-
damento já presente e, que 
será fator de influência na 
eficácia da lei.

Ainda não sentimos seus 
reais efeitos no curto prazo, 
mas com certeza, podem ser 
devastadores. Podendo, in-
clusive, criar inadimplentes 
em um efeito contrário ao 
que pretendia – a tomada 
irresponsável de crédito, 
sabendo o devedor que con-
ta com um benefício para 
eventual alívio de pressão 
financeira caso venha a se 
superendividar.

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista em 

Direito cível e societário  
(https://www.marcosmartins.adv.br/pt/). 

Jayme Petra de Mello Neto (*)

News@TI
ções de aprendizado de máquina na nuvem da Amazon Web 
Services (AWS). Com designação alcançada para a categoria 
Consulting Services, a BRLink passa a ser reconhecida para 
auxiliar companhias a solucionarem problemas em Inteligên-
cia Artificial (IA), englobando engenharia e ciência de dados, 
aprendizado extenso de máquina e implantação de produção 
para inferência em escala.

BRLink se torna a primeira empresa de TI 
brasileira a conquistar competência de 
Machine Learning da Amazon

@A BRLink - empresa de tecnologia com foco em solu-
ções de Cloud, Data Analytics, Inteligência Artificial e 

Machine Learning - anunciou, nesta semana, a conquista da 
competência AWS Machine Learning, tornando-se a primeira 
brasileira a validar a experiência no fornecimento de solu-

ricardosouza@netjen.com.br

O digital precisa avançar na 
estratégia do negócio

Nossa atuação tanto na vida profissional como pessoal ganhou novos contornos desde que fomos surpreendidos 
pela pandemia global. 

Esdras Cândido (*)

E, com isso, tivemos que enfren-
tar desafios para nos manter 
cada vez mais ativos e, mais 

do que nunca, ressignificar tudo à 
nossa volta. E na área de tecnolo-
gia da informação, por exemplo, os 
esforços não param. Que o digam 
os CIOs, que estão lidando com os 
picos de sobrecarga nas estruturas 
de aplicações e infraestrutura, após 
a migração maciça das empresas para 
o trabalho remoto.

A tecnologia é um elemento bas-
tante importante na atividade dos 
profissionais que estão nessa linha de 
frente, mas realmente quem executa, 
cria e constrói são as pessoas, que 
estão passando por um momento de 
transição e reflexão. Além dos desafios 
com o colaborador, precisamos nos 
preocupar com as famílias do cola-
borador, como balancear a vida em 
casa correspondendo com a empresa 
e ao mesmo tempo dar atenção para 
a família?

É fato que tivemos que acelerar e 
replanejar os projetos com o desafio 
de buscar resultados mais ágeis e 
aumento de receita com redução de 
custo e, para tanto, o foco tem sido 

mesmo que não comercialize produtos 
de tecnologia.

O ecossistema de fornecedores muda. 
O hábito de recorrer aos mesmos gran-
des fornecedores passa a dar lugar a 
um olhar mais voltado também para 
outros parceiros, especialmente as 
startups, que tendem naturalmente a 
serem mais criativas e inovadoras que 
as grandes corporações. As tradicionais 
empresas de tecnologia continuam seu 
árduo trabalho para se transformarem 
e conseguirem sobreviver no novo 
cenário digital.

O CIO deve ser inovador. Tem que mo-
nitorar constantemente as tecnologias 
emergentes, não apenas como curio-
sidades tecnológicas, mas identificar 
oportunidades para redefinir mercados 
e criar novos modelos de negócios. Não 
deve ficar em stand by aguardando o que 
a empresa vai desenhar como estratégia. 
Afinal, a tecnologia é parte integrante e 
indissociável de qualquer estratégia de 
negócios no mundo digital. O papel do 
CIO, portanto, é o de embutir o ‘digital’ 
na estratégia do negócio.

(*) É VP de Produtos e Serviços da ORYS, consultoria 
especializada em inteligência de dados
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os projetos de inovação, de transfor-
mação digital, para cuidar de toda 
a questão operacional da empresa. 
Registrou-se uma mudança neste 
último ano. E vemos empresas hoje 
que ainda estão trabalhando 80% em 
home office tendo que buscar novas 
tecnologias para melhorar e aperfei-
çoar a comunicação, que tem sido 
cada vez maior.

Houve também a necessidade de 
priorizar projetos com resultados 
rápidos, que, muitas vezes, foram 
acordados por questão de custos, mas 
que agora alguns deles têm que ser 
acelerados e quem tem a árdua missão 
de fazer isso acontecer. Cabe ao CIO 
buscar esses projetos de governan-
ça, transformação digital e mudança 
operacional e colocar em prática no 
menor tempo, levando em conta todos 
os cenários avaliados.

A perspectiva e missão da área de 
TI estão voltadas para outros interes-
ses. Não está mais restrito ao suporte 
operacional do negócio, mas passa a 
ser componente essencial deste core 
business. Toda e qualquer organização 
será empresa de tecnologia digital, 

Advogada Lorrana Gomes 
destaca que a partir de agosto 
começam a valer os artigos 
da Lei Geral de Proteção 
de Dados que tratam das 
sanções administrativas pelo 
descumprimento das novas 
regras

As empresas brasileiras que ainda 
não se adequaram às novas práti-
cas determinadas pela LGPD - Lei 
Geral de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/2018), em vigor desde o ano 
passado no país, devem providenciar 
rapidamente a adoção das práticas 
de tratamento e manejo de dados de 
pessoas físicas para evitar as sanções 
administrativas que serão aplicadas a 
partir de agosto, quando começam a 
valer os artigos relacionados às sanções 
administrativas por descumprimento 
da lei.

As multas previstas são severas e 
consideradas por cada infração, o que 
pode resultar em multas de até 2% do 

faturamento, com limite de R$ 50 mi-
lhões, bloqueio ou eliminação de dados 
tratados irregularmente e, até mesmo, 
a suspensão ou proibição do banco de 
dados ou da atividade de tratamento.

A recomendação é da advogada 
Lorrana Gomes. De acordo com ela, as 
empresas que ainda não se prepararam 
para cumprir as exigências e requisitos 

impostos pela lei estão sujeitas às 
penalidades por descumprimento.  “A 
LGPD tem o propósito de proteger os 
direitos fundamentais de liberdade e 
de privacidade, isto é, dar segurança 
jurídica às pessoas físicas no tratamen-
to de dados”, explica. Salienta que as 
empresas adequadas à legislação e que 
cuidam dos dados pessoais do cliente 
terão um impacto positivo na confiança 
do consumidor. 

Ao fazer esse comentário, a advogada 
lembra que, segundo estudo do Insti-
tuto Brasileiro do Consumidor – Idec, 
as reclamações sobre problemas com 
transparência e uso inadequado dos 
dados pessoais aumentaram 1134% 
entre 2015 e 2017. A principal queixa 
é sobre a consulta e publicação de 
informações pessoais sem autorização 
do consumidor (63%). Nesse ponto, a 
LGPD é muito importante já que exige 
o consentimento da pessoa para que 
a empresa possa tratar, manipular e 
armazenar os dados de forma segura.

(Fonte: Lorrana Gomes é advogada atuante em 
diversas áreas do Direito). 

Empresas devem acelerar adequação à LGPD
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Esdras Cândido

Lorrana Gomes

O IAG, a Escola de Negócios 
PUC-Rio, está com as inscrições 
abertas para o curso “Produtos 
Digitais: Gestão, Concepção e 
Construção”, com início em 04 
de Outubro. O curso será minis-
trado por um seleto grupo de 
professores, feras do mercado 
nacional e internacional. Além 
disso, no decorrer das aulas 
serão apresentados os pontos 

críticos de sucesso das três 
áreas envolvidas: Business, 
Criação e Tecnologia. As aulas 
ocorrem, de forma online, três 
vezes por semana (segunda-
-feira, terça-feira e quarta-feira,  
às 19h30, com três módulos 
de 30 horas cada). Mais infor-
mações e inscrições através 
do link: https://iag.puc-rio.br/
curso/produtos-digitais-2/ .

Produtos Digitais: Gestão, Concepção e Construção
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D - CPF pelo Poupatempo
Com a vacinação para jovens e adolescentes em São Paulo, muitos pais 
passaram a se interessar pela emissão do CPF, um dos documentos que 
pode ser exigido durante o ato da imunização. Por isso, o Poupatempo 
alerta que a inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) deve ser 
feita de forma online, e os canais eletrônicos do programa são opções 
que oferecem fácil acesso a mais esse serviço. Pelo portal (www.pou-
patempo.sp.gov.br) e aplicativo Poupatempo Digital, já são 152 opções 
disponibilizadas à população, entre as quais estão inscrição/solicitação, 
consulta de inscrição, comprovante de inscrição, alteração de dados e 
regularização do CPF. Pela internet, a inscrição no CPF é gratuita. O 
documento também é digital, podendo ser baixado ou impresso, com o 
mesmo valor legal da antiga versão física do CPF.

E - Gestão dos Municípios 
Com o objetivo de auxiliar gestores públicos a melhorar a gestão finan-
ceira dos municípios por meio da tecnologia, a Gove, plataforma de 
inteligência que aumenta a eficiência das finanças municipais, promove, 
entre os dias 4 e 8 de outubro, o evento Governos do Futuro. Online e 
gratuito, reunirá prefeitos; secretários de finanças, inovação, governo 
e administração; além de servidores públicos de diversas cidades, que 
poderão discutir sobre uma maior eficiência fiscal, apoiada em tecnologia, 
na entrega de serviços aos cidadãos. Uma oportunidade de orientar os 
participantes a tomar decisões mais assertivas, embasadas e seguras 
nos ganhos das cidades. Inscrições e mais informações: (https://www.
gove.digital/governos-do-futuro/).

F - Reforço Escolar
A TutorMundi - plataforma de reforço escolar que conecta alunos dos 
Ensino Fundamental II e Médio aos melhores universitários do país - 
está ampliando sua base de tutores cadastrados na plataforma e abre 
processo seletivo para estudantes universitários que tenham interesse 
em tirar dúvidas de alunos da educação básica e ter uma fonte de ren-
da extra. Para ser tutor, é necessário gostar de ajudar alunos e querer 
tirar dúvidas; ter boa didática, domínio técnico sobre a disciplina em 
que deseja ser tutor; e disponibilidade para atender aos chamados. Os 
selecionados podem atender aos chamados em qualquer lugar do país e 
de acordo com a sua disponibilidade, com flexibilidade de dia e horário, e 
recebem por aula/hora. As inscrições podem ser feitas pelo site (https://
tutormundi.com/seja-um-tutor/).

A - Tecnologias de Nuvem 
O Google Cloud anuncia o lançamento do site Capacita Mais, um novo 
hub de aprendizado, reunindo todas as iniciativas do Google Cloud 
voltadas para educação e formação. Os usuários terão acesso direto a 
vídeos do Cloud Onboard, direcionados para pessoas que estão come-
çando a estudar o assunto. Além disso, o site disponibilizará desafios 
como o Cloud Hero, um treinamento ao vivo, uma série de laboratórios 
e certificações, e acesso para o canal do Google Cloud no YouTube com 
dezenas de vídeos em português e espanhol sobre tópicos iniciais em 
cloud computing, Google Cloud Platform, histórias de sucesso e muito 
mais. A maior parte dos conteúdos no Capacita Mais poderá ser acessa-
da gratuitamente. Saiba mais em: (https://inthecloud.withgoogle.com/
capacitamais/home.html).

B - Soluções Tecnológicas 
As inscrições para a Imagine Cup 2022, competição estudantil global 
organizada anualmente pela Microsoft, já estão abertas e podem ser 
feitas por meio do portal oficial (https://imaginecup.microsoft.com/
category/register/22), incluindo a submissão do projeto. O torneio 
chega este ano a sua 20º edição e convida as mentes jovens mais 
brilhantes para construir, aprender e competir juntas com o objetivo 
de resolver desafios globais em quatro categorias: Terra, Educação, 
Saúde e Estilo de vida. As equipes podem criar qualquer solução 
pela qual tenham interesse nessas frentes mas devem incluir um 
componente do Microsoft Azure e levar em consideração diversidade, 
inclusão e acessibilidade. 

C - Crédito Educacional
Mantendo firme o propósito de tornar o acesso ao aprendizado cada 
vez mais inclusivo, a Provi , fintech de crédito educacional para cursos 
profissionalizantes e meio de pagamentos para escolas, foi selecio-
nada entre as 100 EdTechs mais promissoras da América Latina, 
segundo a lista anual da HolonIQ. O ranking, divulgado no último dia 
22, inclui startups de educação, de 11 países da América Latina e 
do Caribe, cujo objetivo é promover o acesso à educação e impactar 
na jornada do aluno desde a pré-escola até o mercado de trabalho. 
Ao todo, foram mais de 2.000 EdTechs avalidadas pela Equipe de 
Inteligência e Especialistas de Mercado da HolonIQ, no qual a Provi 
ganhou destaque na categoria “Financiamento educacional”. Saiba 
mais: (www.provi.com.br).

G - Transporte de Órgãos 
O ministro interino da Saúde, Rodrigo Cruz, destacou a contribuição da 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e das companhias 
aéreas nacionais pelo transporte gratuito de órgãos para transplante. 
Cruz participou da cerimônia de lançamento da Campanha Nacional de 
Incentivo à Doação de Órgãos, em Brasília. Atualmente, 53.218 pessoas 
estão na fila para receber a doação de um órgão, segundo dados infor-
mados pela pasta. Em 2020, as companhias aéreas nacionais transpor-
taram 4.895 itens para transplante, por meio de 2.911 voos. Somente 
no primeiro semestre de 2021, foram embarcados nas aeronaves da 
aviação comercial 2.573 itens, em 1.611 voos. O Sistema Único de Saúde 
(SUS) representa a maior rede pública de doação de órgãos do mundo.

H - Inteligência Artificial 
Amanhã (30), a partir das 18h, a H2O.ai, startup líder em Inteligência 
Artificial na nuvem que chegou recentemente ao mercado brasileiro, 
promove um evento digital gratuito e aberto para o mercado. Voltado 
para cientistas e engenheiros de dados, além de desenvolvedores e 
profissionais da área de TI, o webinar “Apps de IA de código aberto: o 
que são, para que servem e como construí-los” irá abordar a integração 
da IA no dia a dia das empresas para alavancar melhores resultados. 
O webinar objetiva fornecer uma solução para os profissionais que 
desejam apresentar os resultados ou insights de um modelo para áreas 
de negócio de forma mais efetiva. Inscrições: (https://bit.ly/2XT05gY).

I - Residence Club 
Os brasileiros estão animados com a possibilidade de retomada das 
viagens. Prova disso é que os empreendimentos de hotelaria da marca 
Hard Rock, que chegaram ao Brasil através da incorporadora VCI S.A., 
acabam de bater R$ 1 bilhão em vendas. Com o conceito de “férias para 
sempre”, os projetos são comercializados seguindo o modelo multipro-
priedade, em que o cliente adquire uma fração da unidade para utilizar 
ao longo de sua vida. Cerca de 10 mil famílias já compraram unidades 
do Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza e de Ilha do Sol 
(Paraná), os dois primeiros lançados pela incorporadora. A rede de ho-
téis chega ao Brasil em mais seis localidades: São Paulo, Foz do Iguaçu, 
Natal, Recife, Campos do Jordão e Jericoacoara. 

J - Impactos da Pandemia
A Capes lançou um edital que prevê investimentos de cerca de R$ 25,1 
milhões em até 40 projetos voltados a pesquisas sobre os impactos da 
pandemia, em especial sobre as consequências sociais, econômicas, 
culturais e históricas dela decorrentes. Os trabalhos devem considerar 
fatores surgidos no contexto pandêmico, como: violência, saúde e ado-
ecimento social, reestruturação da arquitetura urbana, novas ou adap-
tadas estruturas de trabalho e de ensino, e agravamento de diferenças 
entre os estados. Dos R$ 25,1 milhões destinados ao programa, até R$ 
21,1 milhões serão destinados à concessão de bolsas. Mais informações: 
(impactos.pandemia@capes.gov.br) e tel. (61) 2022-6310.

Qual vai ser a cor do 
seu próximo carro? 

Você já parou para 
pensar como você 
raciocina na hora de 
escolher a cor do seu 
próximo carro? 

Você é do tipo que 
pensa na valorização 
do carro na hora da 

revenda, ou faz parte da-
quele grupo que quer uma 
cor diferente e personaliza-
da para chamar a atenção 
mesmo? Tem pessoas que 
mudam de marca e modelo, 
mas nunca mudam de cor 
e conheço um colega que 
até organiza uma votação 
familiar para definir que 
cor comprar. 

O que é certo é que esse 
é um momento muito 
especial no processo de 
compra de um automóvel, 
que envolve também fato-
res emocionais e que vão 
muito além de uma simples 
decisão lógica. Pensando 
nisso e na importância que 
a cor tem nesse mundo 
automotivo, nós aqui na 
Basf colocamos muito es-
forço para tentar entender 
esse processo, conhecer as 
preferências dos consumi-
dores de veículos e também 
identificar tendências que 
ajudem os designers de nos-
sos clientes a se inspirarem 
na criação de seus modelos 
futuros.

O estudo de tendências 
de cores, por exemplo, 
tem sido uma ferramenta 
muito importante para 
nossos clientes e tem se 
mostrado muito efetivo em 
suas previsões no passado 
recente, como o que ocor-
reu em 2007, quando a Basf 
foi a primeira empresa a 
apontar o branco como uma 
tendência futura em cores 
de automóveis. Para quem 
não se lembra, naquela 
época, o branco era cor de 
taxis e veículos comerciais 
e ninguém imaginava essa 
cor em veículos de luxo.

Hoje o branco está em 
quase 40% dos carros que 
são produzidos aqui na 
América do Sul e isso não 
é nada diferente em outras 
partes do mundo. Isso só se 

tornou realidade devido ao 
trabalho árduo de nossos 
designers e especialistas 
em cores automotivas para 
transformar aquele branco 
“geladeira” em um branco 
sofisticado e atraente.

Aliás, a América do Sul 
é uma região onde a cor 
é muito presente em sua 
cultura – como no carnaval, 
roupas típicas, arquitetura 
tradicional, arte naïf e até 
mesmo a miscigenação dos 
povos que aqui habitam –, 
por outro lado, somos a re-
gião mais conservadora em 
termos de cores de automó-
veis. O que predomina em 
nossas ruas é justamente o 
branco, preto, prata e cinza, 
com 87% do total de veícu-
los produzidos anualmente, 
percentual maior do que 
América do Norte, Europa 
ou Asia.

Outra curiosidade é sobre 
as cores cromáticas (ou 
seja, todas, exceto branco, 
preto, prata e cinza). Aqui 
na América do Sul, o verme-
lho tem um destaque espe-
cial (9% do total), enquanto 
em outras regiões a cor de 
destaque é o azul. Eu adoro 
o azul, mas infelizmente não 
há tantos modelos com esta 
cor disponíveis para venda 
e acabei entrando para a 
lista dos que compraram 
um carro cinza. Espero ter 
mais sorte na próxima vez 
e conseguir comprar meu 
futuro carro azul.

E você? Qual vai ser a 
cor do seu próximo carro? 
Se você se juntar a mim 
para trazer mais cores para 
nossas ruas, saiba que nós 
aqui na Basf já estamos 
preparados com um port-
fólio atual de mais de 2300 
cores diferentes sendo 
vendidas em todo o mundo 
e agregando, pelo menos, 
400 cores novas nesta lista 
a cada ano – mais de uma 
cor nova todos os dias!

Aqui na Basf inovamos 
e criamos química para 
um futuro sustentável e 
ajudamos nossos clientes 
automotivos a deixar nos-
sas ruas mais coloridas!

(*) - É Diretor de Tintas Automotivas 
da Basf para a América do Sul.

Marcos Fernandes (*)

Esta é a segunda queda 
seguida, depois de 
quatro altas mensais 

consecutivas. Em médias 
móveis trimestrais, o índice 
caiu 0,4 ponto. De acordo 
com a economista do Ibre/
FGV Claudia Perdigão, a 
indústria apresentou boa 
recuperação no segundo 
semestre de 2020, mas vem 
encontrando dificuldades 
para manter o ritmo da re-
tomada em 2021

“As percepções quanto à 
situação presente e futura 
vêm oscilando em decorrên-
cia de pressões de custo, alto 
desemprego, instabilidades 
econômicas e institucionais. 
Nesse contexto, soma-se 
ainda a crise hídrica que con-
tribui para elevar a pressão 
inflacionária e as incertezas 
quanto à possibilidade de 
expansão da produção nos 
próximos meses, tornando 
mais pessimistas as expec-
tativas para o final do ano 
principalmente entre os 

A indústria apresentou boa recuperação no segundo semestre de 
2020, mas  encontra dificuldades para manter o ritmo 

da retomada em 2021.
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A participação média da 
Petrobras no valor do litro da 
gasolina - que chega a R$ 7 em 
algumas cidades - é de cerca 
de R$ 2. Da mesma forma, o 
valor da parte da estatal no 
litro do diesel é de R$ 2,49 e, 
no preço do botijão de 13 kg 
do gás de cozinha, é de R$ 
46,90. As informações foram 
divulgadas pelo presidente da 
companhia, general Joaquim 
Silva e Luna.

Há um conjunto de fatores 
que impacta diretamente o 
país, “quase como uma tem-
pestade perfeita”: crise da 
pandemia, período de baixa 
afluência hídrica com impacto 
na energia e uma elevada alta 
nas commodities, incluindo 
petróleo e gás.

“A Petrobras recebe cerca 
de R$ 2 por litro [de gasolina] 
na bomba. Essa parcela se 
destina a cobrir o custo de 
exploração, de produção e 
refino do óleo, investimentos 
permanentes, juros da dívi-
da, impostos e participações 
governamentais”, explicou o 
presidente.

Presidente da Petrobras, 
general Joaquim Silva e Luna.

Imposto sobre 
propriedade rural 

Termina amanhã (30) o 
prazo de entrega da Declara-
ção do Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural 
(DITR) de 2021. Pessoas e 
empresas que são proprietá-
rias, titulares do domínio útil 
ou possuidoras de qualquer 
título do imóvel rural estão 
obrigadas a apresentar o 
documento. Até o último 
dia 15 de setembro, mais de 
3,5 milhões de contribuintes 
enviaram a declaração à Re-
ceita e a expectativa é de que 
5,9 milhões sejam entregues 
até o fim do prazo. 

Quem não apresentar a 
DITR no prazo está sujeito a 
multa de 1% ao mês ou fração 
de atraso, calculada sobre o 
total do imposto devido. A 
declaração deve ser elabo-
rada por meio do Programa 
Gerador da Declaração do 
ITR, disponibilizado na página 
da Receita, e transmitida pela 
Internet. Se, após a apresen-
tação, o contribuinte perceber 
erros ou falta de informações, 
poderá enviar uma declaração 
retificadora (ABr).

FGV: Confiança da Indústria 
registra segunda queda seguida
O Índice de Confiança da Indústria (ICI), divulgado ontem (28) pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), caiu 0,6 ponto em setembro, ficando em 106,4 pontos no mês

desde agosto do ano passa-
do (99,1). O indicador que 
mede a demanda total teve 
queda de 2,1 pontos, para 
107,6 pontos. Já o nível de 
estoques subiu 4,1 pontos, 
para 116 pontos, o melhor 
resultado desde março 
(118,2). 

Para os componentes do 
IE, a maior influência na 
queda do ICI em setembro 
foi a produção prevista para 
os próximos três meses, 
que diminuiu 1,5 ponto, 
para 99,7 pontos, o menor 
nível desde maio, quando 
o indicador ficou em 93,1 
pontos. A perspectiva para 
os próximos seis meses 
reduziu 1,2 ponto, para 
102,7 pontos. As intenções 
de contratações reduziram 
0,4 ponto no indicador de 
emprego previsto e o Nível 
de Utilização da Capacidade 
Instalada subiu 0,5 ponto 
percentual, para 80,2%, o 
maior valor desde novembro 
de 2014 (ABr).

segmentos intensivos no uso 
de energia elétrica”.

Segundo o instituto, o 
resultado de setembro foi 
influenciado pela queda no 
otimismo para os próximos 
meses, somado a uma aco-
modação da satisfação em 
relação à situação atual. 
O Índice Situação Atual 
(ISA) caiu 0,2 ponto, para 
109,2 pontos, o menor va-
lor desde agosto de 2020, 

quando o indicador ficou 
em 98,7 pontos. Já o Índice 
de Expectativas (IE) teve 
redução de 1 ponto, para 
103,6 pontos, o menor 
patamar desde maio deste 
ano (99 pontos).

Entre os componentes 
do ISA, o Ibre/FGV aponta 
piora da situação atual dos 
negócios, com o indicador 
diminuindo 2,7 pontos, 
para 103,1 pontos, o menor 

Petrobras é responsável por 
34% do total do preço da gasolina

do preço, com os outros 52% 
ficando por conta das empre-
sas de envase, distribuição, 
revenda e impostos estaduais, 
como o ICMS.

Perguntado sobre como a 
Petrobras poderia contribuir 
para a redução nos preços 
dos combustíveis e do GLP, 
Silva e Luna explicou que 
esses debates são afeitos ao 
Ministério de Minas e Energia, 
ao Ministério da Economia e à 
Casa Civil, cabendo à estatal 
do petróleo garantir saúde 
financeira, recolhimento de 
impostos e distribuição de 
dividendos aos acionistas.

Ele reiterou que não há 
mudança na política de preços 
da companhia. “Continuamos 
trabalhando da forma como 
sempre. A maneira que a Pe-
trobras acompanha o preço 
da paridade internacional 
do [petróleo tipo] Brent, as 
mudanças em relação ao 
câmbio, a análise permanente 
para ver se isso são [fatores] 
conjunturais ou estruturais, 
essa mudança não existe”, 
disse (ABr).
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Segundo a estatal, do total 
do preço do litro da gasolina, 
somente 34% são referentes 
à Petrobras e os outros 66% 
são formados por outros com-
ponentes de custo, incluindo 
impostos e margem de lucro 
das empresas. No caso do die-
sel, a parcela da empresa fica 
em 52%, sendo os demais 48% 
relativos aos demais fatores de 
mercado. Na formação do preço 
do botijão de gás GLP de 13 
kg, a Petrobras fica com 48% 



Demanda crescente é 
a realidade nas cadeias 
globais de suprimentos

O mundo parece aos 
poucos, em alguns 
lugares com maior 
e outros com menor 
velocidade, sair do 
estado catatônico 
provocado pela 
pandemia

E simula um novo 
equilíbrio com re-
tomada de parte 

da demanda reprimida 
em tempos de Coronavi-
rus, num movimento que 
estimula o aquecimento 
regional e global dos negó-
cios. O atendimento a essa 
necessidade de produtos 
é limitado pela falta de in-
sumos e componentes nas 
cadeias produtivas, tendo 
como exemplo semicondu-
tores e plásticos, gerando 
impacto em indústrias 
como a automotiva com 
paradas de produção. 

O desafio é entender 
quais são as causas que ge-
ram a quebra da produção, 
e encontrar soluções para 
restabelecer uma norma-
lidade de produção. Com 
o aumento da demanda 
aparecem as ineficiências 
das cadeias produtivas, ine-
ficiências que geralmente 
existiam antes da pande-
mia e foram potenciali-
zadas pelo represamento 
do consumo, exigindo 
respostas rápidas face às 
diferentes realidades dos 
países e localidades. 

Observa-se, assim, o 
que na engenharia de 
produção estudamos no 
lean manufacturing (ma-
nufatura enxuta) em que 
os desperdícios da cadeia 
logística geram um colap-
so no Sistema produtivo. 
Nos EUA, esse cenário é 
reforçado pela carência de 
mão-de-obra geral e por 
rupturas na cadeia logís-
tica. Segundo o relatório 
de agosto do Institute of 
Supply Management, a 
produção convive com 
longos prazos de entrega de 
componentes e insumos, 
escassez de mão-de-obra 
e de produtos devido à 
demanda. 

Na zona do euro, con-
forme a agência Reuters, 
os ofensores que seguram 
o aumento da produção 
são as interrupções nas 
cadeias de suprimentos 
de insumos e a preocupa-
ção com o progresso da 
variante delta da COVID. 
Já no Brasil, as redes 
produtivas locais como 
o agronegócio parecem 
funcionar bem, visto que 
o ritmo de recuperação da 
demanda e produção são 

acompanhados por uma 
malha logística ansiosa 
por retomar seu potencial 
no ritmo do potencial de 
consumo. 

Contudo, as operações 
que envolvem cadeias 
globais estão freadas, e a 
expectativa é que essa ten-
dência perdure, até que os 
desperdícios sejam reduzi-
dos a níveis administráveis 
ou o retorno à normalidade 
volte a escondê-las com ou-
tras ineficiências, ao menos 
até que outra crise atinja 
e as exponha novamente. 

Há, entretanto, alguns 
pontos de atenção que a 
indústria brasileira deve 
tomar, especialmente nes-
sa retomada, face à neces-
sidade de aceleração das 
atividades e ao cenário 
mundial. 

Em estudo publicado um 
pouco antes da pandemia, 
nosso país deve reduzir 
os custos da indústria em 
R$ 73 Bi por ano para que 
se torne mundialmente 
competitiva. Some-se a 
isso que mais de 50% das 
empresas de pequeno e 
médio porte não aplicam 
ou sequer conhecem de 
forma minimamente es-
truturada os princípios 
básicos do lean. Assim, é 
preciso investimentos não 
só em tecnologia, mas em 
métodos que assegurem 
que o sistema produtivo 
esteja enxuto e em condi-
ções de receber inovações 
que se paguem num espaço 
razoável de tempo. 

Fica o desafio para a 
oportunidade de desen-
volvermos nossas capa-
cidades, investirmos na 
aproximação Universidade 
- empresas e aproximarmos 
o país ao mundo da tecno-
logia. Exemplificando com 
os semicondutores, que 
hoje estão em falta devido a 
quedas de produção em pa-
íses da Ásia, somos um dos 
cinco maiores produtores 
de ferrosilício do mundo, 
exportamos o mineral e 
posteriormente o compra-
mos processado por um 
valor muito superior. 

Com investimentos ade-
quados, estímulo governa-
mentais, participação das 
empresas e das cabeças 
que já estão há décadas 
pensando no assunto, po-
demos sair de uma posição 
tecnológica historicamente 
passiva e remodelar toda a 
indústria brasileira no sen-
tido da competitividade. 

(*) - É professor da Escola 
de Engenharia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, 
coordenador do curso de 

pós Engenharia de Sustentabilidade 
no Mackenzie e Gerente 
de Sustentabilidade do 

Grupo Petrópolis. 

Alaercio Nicoletti Junior (*)
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Os brasileiros são o povo com 
mais alto grau de medo da violência, 
segundo dados do Global Peace 
Index/2021. Contudo, esse é um 
cenário que está prestes a mudar. 
Com o aumento de tecnologias, a 
convergência de sistemas de segu-
rança e a popularidade da inteligên-
cia artificial, o setor público vem se 
tornando cada dia mais capaz de 
criar novas estratégias de segurança 
a fim de alcançar o modelo ideal de 
cidades inteligentes.

O termo ‘cidades inteligentes’ é de-
signado aos municípios que adotam 
soluções inovadoras de segurança 
para servir melhor aos cidadãos. 
Segundo Edison Endo, diretor da 
Helper Tecnologia, essas mudanças 
estão expandindo e remodelando 

o escopo da indústria, que já está 
atuando de forma a prover softwares 
mais seguros, eficientes e inteligen-
tes. Confira as cinco tendências em 
inovação para o setor de segurança 
pública:
	 •	Vídeos analíticos - Sistemas 

de monitoramento contínuo com 
vídeos analíticos capazes de rea-
lizar uma análise em tempo real 
do que está sendo filmando. O 
item é capaz de acompanhar a 
movimentação de um indivíduo, 
identificar ações bruscas, como 
uma ameaça com arma ou faca, 
e sinalizar ao policial. A partir da 
imagem aproximada, o responsá-
vel poderá decidir entre iniciar 
uma ocorrência ou descartar o 
aviso.

	 •	Drones - Acompanhamento de 
ocorrências, mapeamento de 
movimentação, perseguição de 
suspeitos e ampla visualização 
de pontos estratégicos da cidade 
são apenas alguns dos benefí-
cios da utilização de drones à 
segurança pública. Ao receber 
um alerta distante, o policial 
consegue enviar o equipamento 
para fazer o acompanhamento da 
ação sem precisar se locomover, 
resolvendo algumas ocorrências 
a distância.

	 •	Semáforos inteligentes - Capa-
zes de contabilizar o número de 
veículos que cruzam uma região 
em determinada hora do dia, os 
semáforos inteligentes permitem 
manter uma via aberta pelo tem-

po necessário para estabilizar o 
fluxo, evitando congestionamen-
tos em horários de pico. Além 
disso, o equipamento oferece 
leitura de placas, controle de 
rotatividade e rastreamento de 
veículos.

	 •	Iluminação inteligente - É um 
dispositivo tecnológico criado 
para facilitar a realização de 
algumas ações remotamente, 
como aumentar ou diminuir 
a luminosidade da lâmpada 
quando necessário. Além disso, 
ela é capaz de aprender com o 
ambiente e entrar em modo ‘eco-
nomia de energia’ nos horários 
com baixo – ou nenhum – fluxo 
de pessoas, reduzindo os custos 
públicos municipais.

	 •	Totens de segurança - Com 
uma presença robusta e im-
ponente, sistema de giroflex e 
canal de comunicação em tempo 
real, que permite interação entre 
cidadãos e responsáveis pelas 
forças de segurança munici-
pais, os totens atuam como um 
módulo policial 24h, otimizando 
o policiamento ostensivo em 
pontos-chave da cidade. 

  Além disso, os totens contam com 
um conjunto de câmeras em 360 
graus para monitoramento integral 
e simultâneo do perímetro e po-
dem ser programados para emitir 
mensagens de áudio educativas e 
informativas em alta potência. - 
Fonte e outras informações: (www.
helpertecnologia.com.br).

E são os desenvolvedo-
res os arquitetos da 
grande maioria destes 

endereços eletrônicos. Mui-
tas vezes atuando como pro-
fissionais liberais, é comum 
a seguinte dúvida: quanto 
cobrar pelo meu trabalho? 

O que pode parecer fácil 
para um desenvolvedor ex-
periente, vira uma grande dor 
de cabeça para os profissio-
nais que possuem o domínio 
técnico, mas ainda estão co-
meçando a lidar com a criação 
de sites como um negócio. 
“Na hora de definir quanto 
cobrar, é importante levar 
em consideração uma série 
de fatores, como: contabili-
zar despesas como energia, 
aluguel, internet, mercado 
e tudo necessário para a sua 
empresa sobreviver. 

Essa será sempre a sua 
base mensal, e os seus tra-
balhos precisam atingir esse 
valor no período de tempo,” 
afirma Arthur Alves, head da 
Locaweb PRO, que comple-
ta: “o modelo de cobrança 
por hora é o mais indicado. 
Considerando que o seu 
custo de vida é R$ 3 mil, se 
você trabalha oito horas por 
dia, durante 22 dias no mês, 

Não existe uma fórmula mágica de cobrança. É preciso entender 
o momento e se adequar ao perfil do cliente.

Como cobrar por um site? 
Especialista dá dicas

Apesar da inegável importância das redes sociais, os sites ainda são a parte mais importante da 
internet. São neles que você se informa, pesquisa, compra etc...

revendas de hospedagens in-
ternacionais, impactando o 
valor final e, por consequên-
cia, a margem de lucro do 
desenvolvedor”. 

Apesar das necessidades 
de negócio de qualquer 
projeto digital serem de-
mandadas pelo cliente, cabe 
ao profissional identificar a 
complexidade do empreen-
dimento e propor a melhor 
solução em termos de tem-
po de entrega, tecnologia 
aplicada e custo-benefício. 
E isso se aplica à escolha 
da hospedagem, que deve 
ter um pacote de funcio-
nalidades que atendam às 
necessidades do projeto. 

E o que o desenvolvedor 
pode fazer para manter uma 
boa relação com o cliente? 
“Atender às expectativas 
requer transparência com 
relação a prazos, entregas e 
serviços oferecidos. Deixe 
claro os canais e horários de 
atendimento, bem definido 
o que é responsabilidade do 
cliente, o que é do desenvol-
vedor e o que é do fornecedor 
de infraestrutura”, finaliza 
Arthur. - Fonte e outras 
informações: (https://pro.
locaweb.com.br/).

G
po

in
t S

tu
di

o_
C

A
N

VA

o valor mínimo que você 
precisa cobrar por hora de 
trabalho é R$17,05”. 

Ao precificar deve-se levar 
em conta as características 
e o tamanho do site. 

Os principais tipos - 
como landing pages, hot-
sites, sites institucionais, 
portais e e-commerces - têm 
necessidades diferentes, que 
levam a trabalhos diferentes 
e impactam o preço cobra-
do. “Além disso, também 
é importante saber o valor 
médio da hora de trabalho 
na região, complexidade do 
projeto, demanda de proje-

tos no mês (se você tem pou-
cos, a tendência é aumentar 
o preço para arcar com seus 
custos e despesas), nível de 
sua qualificação profissional 
e o seu portfólio”, diz Alves. 

De acordo com o executi-
vo, não existe uma fórmula 
mágica de cobrança. “É 
preciso entender o momen-
to e se adequar ao perfil do 
cliente para elaborar um 
orçamento adequado. Outro 
ponto de atenção são as va-
riações recentes no câmbio 
para moeda estrangeira, o 
que influencia os preços de 
serviços de hospedagens e 

Cinco tendências em inovação para o setor de segurança pública

Bruno Cedaro (*)

Os ataques cibernéticos a empresas brasileiras cresceram 
220% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo 
período do ano passado, segundo dados divulgados pelo grupo 
Mz. Somos o quinto país mais afetado por esses crimes, o que 
faz com que a preocupação em garantir a segurança dos dados 
esteja mais forte do que nunca. Mesmo diante de tamanha 
necessidade, muitas empresas ainda falham nessa missão, não 
dando a devida atenção e investimento necessário.

Apesar da vigência da LGPD e o anúncio da aplicação de 
multas para aquelas que não cumprirem com as regras, cerca 
de 84% das organizações ainda não se adequaram às normas 
exigidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), de acordo com um estudo feito pela CodeBy. Neste 
cenário, a impunidade pode ser a grande influenciadora.

Ainda não temos um consenso sobre a forma como a ANPD, 
responsável pela verificação, irá aplicar tal fiscalização – o 
que faz com que muitas empresas ainda não se preocupem 
com possíveis multas. Até que o primeiro caso venha à tona, 
o modelo de gestão no país será passivo, dependente de uma 
atitude mais rígida perante o órgão para uma mudança efetiva.

A maior dificuldade em promover a cibersegurança está, sem 
dúvida, na conscientização dos empresários perante sua impor-
tância. Muitas equipes não estão treinadas e informadas sobre 
os processos a serem cumpridos, disponibilizando, por exemplo, 
canais para cadastramento de dados e informações pessoais sem 
que estejam criptografados para garantir a segurança dos clientes.

Para piorar, a falta de um departamento exclusivo para 
essa tarefa, junto com a inexistência de políticas de acesso 
adequadas, como guias para a adequação à Lei, são descuidos 
que prejudicam ainda mais a proteção dos dados. Diante de 
tantos crimes cibernéticos – especialmente o sequestro e roubo 
de dados, para venda no mercado paralelo ou para que seja 
feito algo contra a base de informação – já está mais do que 
na hora de adotar práticas conjuntas visando a cibersegurança 
das empresas.

Ao contrário do que muitos imaginam, não existe uma fer-
ramenta ideal ou única para essa tarefa. Na verdade, o pre-
paro tecnológico representa apenas uma parte do todo, para 

Quais são os maiores 
desafios da cibersegurança?

garantir a segurança dos dados. Muito além do que dispor 
de firewalls de boa qualidade, antivírus, ou um DLP (Data 
Loss Prevention) atualizado, é imprescindível criar uma área 
dedicada a essa missão.

Busque também consultorias externas para contribuir 
com esse processo. Elas trarão um olhar de fora sobre como 
a organização está tratando seus dados e, o que deve ser 
aperfeiçoado - tanto em sua política interna quanto nos inves-
timentos tecnológicos necessários. Em uma terceira ponta, 
um escritório de advocacia especializado na LGPD se torna 
fundamental para informar sobre os possíveis riscos e como 
enquadrá-la no seu negócio.

Todas essas ações, quando desempenhadas por profissio-
nais qualificados e preparados, proporcionarão a adequação 
necessária. Por isso, não deixe de investir em treinamentos e 
capacitações constantes, para que as equipes estejam prontas 
para lidar com as demandas. A atualização contínua sobre as 
melhores práticas do mercado, aliadas à conscientização dos 
colaboradores, com certeza contribuirão para que seu negócio 
consiga proteger seus dados e, evitar ao máximo, ataques que 
possam danificá-lo.

(*) - É COO Digital e CBDO da Pontaltech, empresa especializada em soluções 
integradas de voz, SMS, e-mail, chatbots e RCS.
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Muitas equipes ainda não estão 
treinadas e informadas sobre os 
processos a serem cumpridos.
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

BANCO
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Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

BANCO

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Foram constatados, 
pela Receita Federal, 
indícios de informações 
indevidas no 
GILRAT, que trata da 
contribuição para o 
Grau de Incidência 
de Incapacidade 
Laborativa Decorrente 
dos Riscos Ambientais 
do Trabalho, enviado 
nas GFIPs

Além da cobrança 
de valores das con-
tribuições devidas 

pelas empresas, o GILRAT 
garante o seguro contra 
o acidente do trabalho, 
cumprindo o disposto no 
artigo 7º da Constituição 
Federal, que protege os 
direitos dos trabalhadores, 
tanto aqueles com vínculo 
empregatício permanente 
como os trabalhadores 
avulsos urbanos ou rurais. 
Os dados indicam a falta no 
recolhimento dessa contri-
buição por parte de 6.953 
empresas, totalizando R$ 
284 milhões.

Dadas as divergências 
apuradas, serão enviados 
pela Receita avisos de au-
torregularização aos res-
ponsáveis pelas empresas, 
possibilitando a correção 
das inconsistências infor-
madas em suas GFIPs. Caso 
o responsável pela empresa 
receba a comunicação, não 
há necessidade de ir até 
uma unidade da Receita 
Federal, nem protocolar 
qualquer resposta ao aviso. 
Basta corrigir as GFIPs e 
regularizar o débito decor-
rente dessas alterações, 
seguindo as orientações 
que podem ser consultadas 
no link: https://www.gov.br/
receitafederal/pt-br/assun-
tos/orientacao-tributaria/
declaracoes-e-demonstra-
tivos/revisao-de-declara-
cao-malha/malha-fiscal-pj-
gfip-operacao-gilrat . 

A empresa que não con-
cordar com as divergências 
verificadas, deverá aguar-
dar a próxima fase para 
apresentar sua impugna-
ção ao auto de infração. 
Para confirmar a autentici-
dade do aviso de autorre-
gularização, acesse a caixa 
postal no e-CAC, onde deve 
constar uma mensagem 

sobre o aviso: https://www.
gov.br/receitafederal/pt
-br/canais_atendimento/
atendimento-virtual

A Contribuição para o 
Grau de Incidência de Inca-
pacidade Laborativa Decor-
rente dos Riscos Ambientais 
do Trabalho, ou GILRAT, 
corresponde à contribuição 
da empresa direcionada ao 
financiamento das aposen-
tadorias e dos benefícios 
especiais dos trabalhado-
res submetidos aos riscos 
ambientais do trabalho. 
O valor da contribuição é 
variável, determinado pelos 
com os riscos aos quais os 
empregados ficam expostos 
de acordo com as atividades 
exercidas pela empresa. O 
grau de risco é classificado 
como leve, médio ou grave 
e a base de cálculo é obtida 
a partir da totalidade das 
remunerações pagas aos 
segurados empregados e 
trabalhadores avulsos.

No Brasil, entre agosto 
de 2012 e o mesmo mês 
de 2021, foram notificados 
6 milhões de acidentes de 
trabalho. Desses, 22 mil 
resultaram em óbito do 
trabalhador. No mesmo pe-
ríodo, foram gastos R$ 114,4 
bilhões com afastamentos 
causados por acidentes do 
tipo e mais de 460 milhões 
de dias de trabalho foram 
perdidos em consequência 
desses afastamentos. Os 
dados são do Observatório 
de Segurança e Saúde no 
Trabalho, com iniciativa 
do Ministério Público do 
Trabalho e da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT Brasil).

Face aos números apura-
dos, resta claro o que a Lei 
nº 8.212/1991, que trata da 
organização da Seguridade 
Social, buscou garantir ao 
determinar que as empre-
sas contribuam para as 
aposentadorias especiais 
e os benefícios concedidos 
em razão de acidentes de 
trabalho que resultem na 
incapacidade para o traba-
lhador em continuar suas 
atividades.

Eduardo Moisés

Empresas com divergências 
na apuração do GILRAT 
serão notificadas pela 

Receita Federal

Uma boa notícia para 
aqueles que estão plane-
jando a próxima viagem. O 
coordenador de assuntos 
relacionados à Covid-19 
da Casa Branca dos Es-
tados Unidos, Jeff Zients, 
concedeu uma entrevista 
informando que, em breve, 
vão remover as restrições 
de voos diretos de alguns 
países. Alguns meses atrás, 
foi publicado um vídeo com 
a previsão de que a partir 
da segunda quinzena de 
outubro ocorreria a flexi-
bilização para a entrada 
no país. 

Muitos não acreditaram e 
pensaram que as restrições 
aconteceriam apenas a 

É uma ótima notícia para turistas e também para aqueles que 
estão em busca de um visto de permanência legal no país.

Segundo o levanta-
mento realizado pela 
FCDLESP (Federação 

das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado de São 
Paulo), com participação das 
principais CDLs do Estado, o 
aumento deve ficar em 3%.

No ano passado, mesmo 
com a pandemia, as ven-
das do Dia das Crianças 
apresentaram um aumento 
significativo em relação ao 
ano de 2019. Grande parte 
desse aumento  foi impul-
sionado pelo e-commerce. 
Neste ano, com o fim das 
restrições no comércio, os 
lojistas estimam que o maior 
volume de vendas deve ficar 
com as lojas físicas.

No comércio físico, cerca 
de 70% dos lojistas estimam 
que os shoppings rece-
berão a maior parte dos 
consumidores. O setor de 

Os lojistas estimam que o maior volume de vendas deve ficar 
com as lojas físicas.

Mammana Participações
e Empreendimentos Ltda.

CNPJ/MF 05.093.600/0001-65 - NIRE: 35.217.597.415
Extrato da Ata da Reunião Ordinária dos Sócios Quotistas Realizada em 22 de Setembro de 2021

Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG.
2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00 e Renata Bonsaver Mammana Milani,
brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG. 22.555.000-3-
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 251.671.328-27, residentes e domiciliados na Capital de São Paulo e
com Escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado
de São Paulo, únicos sócios da sócios da sociedade Mammana Participações e Empreendimentos
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.093.600/0001-65, registrada na JUCESP sob o NIRE
35.217.597.415, em sessão de 11/06/2002, sendo a última alteração de contrato social datada de 19/05/2021,
registrada na JUCESP sob o nº 332.093/21-9, em sessão de 12/07/2021, com sede social na Avenida Paulo
Ayres nº 230, sala 04, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo Resolvem
reduzir o capital social com suporte no permissivo legal previsto no artigo 1082 do vigente Código Civil
Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) em razão do capital social ser excessivo em relação ao objeto da socie-
dade, mediante diminuição proporcional do número de quotas sociais em relação aos imóveis adquiri-
dos pela sociedade e redução das quotas do sócio que tenha conferido imóveis ao capital social median-
te a sua reversão ao sócio que tenha feito a conferencia de tal forma que o capital social será reduzido
de R$ 17.200.000,00 (dezessete milhões e duzentos mil reais) para R$ 14.723.422,00 (catorze milhões,
setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais) mediante reversão do imóvel objeto da
matricula nº 110.954 - R.09 no valor contábil de R$ 645.666,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil,
seiscentos e sessenta e seis reais) para a sócia Renata Bonsaver Mammana Milani e 50% (cinquenta
por cento) de cada um dos imóveis das matrículas 62603 - R. 5 e R.6 do 4º Cartório de Registro
de Imóveis da Capital de São Paulo no valor contábil de R$ 894.000,00 (oitocentos e noventa e quatro
mil reais) e 92.802 - R. 02 e R.03 do Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra, estado de São Paulo no
valor contábil de R$ 936.912,00 (novecentos e trinta e seis mil, novecentos e doze reais), de tal sorte que o
capital social passará a ter a seguinte composição: Vitor Luiz Taddeo Mammana: 738.344,
738.344; Renata Bonsaver Mammana Milani: 13.985.078, 13.985.078; Total: 14.723.422, 14.723.422.
Ficará a critério dos sócios promoverem a alteração contratual pertinente com atribuição dos imóveis ou
partes ideais após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias previstos na legislação de regência. Para que
produza os efeitos legais fica autorizada a publicação desta decisão dos Sócios Quotistas da sociedade.
Taboão da Serra, 22 de setembro de 2021. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Sócio quotista administrador,
Renata Bonsaver Mammana Milani - Sócia quotista administradora.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O presidente chinês Xi Jinping anunciou em seu discurso na 

Assembleia Geral  da ONU um passo importante para controlar 
as emissões de gases geradores do efeito estufa.  Depois de 
reiterar promessas acerca de providências a serem tomadas 
em seu próprio país, Xi disse que a China vai começar a ajudar 
outros países a controlar essas emissões, apoiando projetos de 
energia renovável que substituirão usinas que queimam carvão. 

A China financia muitos projetos de infraestrutura em eco-
nomias em desenvolvimento, como parte de seus esforços na 
política externa; isso geralmente lhe traz vantagens colaterais, 
como envolver profissionais e empresas chinesas. 

Quando esses projetos são voltados à produção de eletri-
cidade, geralmente envolvem a fonte mais usada da China, 
o carvão. 

Assim sendo, o número de usinas a carvão construídas nos 
países parceiros da China é grande e levanta dúvidas legítimas 
sobre a possibilidade de que sejam cumpridas metas globais 
de emissões de carbono. A China já havia se comprometido a 
atingir a neutralidade de carbono até 2060, apesar de prever 
que suas emissões crescerão até o final dessa década. 

No entanto, seus bancos de desenvolvimento continuaram 
a financiar usinas a carvão e suas empresas, a construí-las. No 
entanto, IX foi enfático em seu discurso, afirmando explicita-
mente que a China não desenvolverá novos projetos de geração 
de eletricidade a partir da queima de carvão no exterior. 

A mudança faz sentido para todos os envolvidos. A energia 
renovável é agora a opção mais barata em quase todos os lugares 
do planeta e a China fabrica todo o equipamento necessário 
à geração de energia solar e eólica, podendo vende-los para 
seus projetos no exterior e continuar lucrando com isso. 

O Japão e a Coréia do Sul já haviam tomado a mesma deci-
são, o que é bom para todo o planeta. Prejudicados deverão 
ser apenas os que estão no negócio de produção de carvão. 

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

China promete abandonar 
a queima de carvão

R & S Malucelli Administração e Participação Ltda.
CNPJ/ME 69.274.819/0001-43 - NIRE 35.214.238.066

Ata de Reunião de Sócios
Aos 24/09/2021 os abaixo-assinados, a saber: (a) Rosaldo Malucelli, RG 5.780.482 SSP/SP, CPF/
ME 027.486.498-34; (b) Sara Maria Alves Malucelli, RG 5.759.555 SSP/SP, CPF/ME 215.613.058-
20; (c) Claudia Malucelli Campos, RG 18.497.232-2, CPF/ME 157.607.558-38; (d) Carolina Ma-
lucelli Egoroff, RG 18.497.233-4, CPF/ME 293.526.848-26, sócios representando a totalidade do 
capital social da R&S Malucelli Administração e Participação Ltda., sede em São Paulo/SP, Ala-
meda Gabriel Monteiro da Silva, 2050, Jardim América, CEP 01442-001, CNPJ/ME 69.274.819/0001-
43, JUCESP/NIRE 35.214.238.066. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do 
capital social da Sociedade em até R$ 15.000.000,00, de forma proporcional à participação dos só-
cios, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto social. Em razão da re-
ferida redução de capital social da Sociedade, procederá o cancelamento em até 15.000.000 de 
quotas, com valor de R$ 1,00 cada uma. O pagamento aos sócios se dará em moeda corrente na-
cional, créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. Fica 
a administração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos necessários para a formalização 
e execução da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Nada mais. SP, 24/09/2021. Ro-
saldo Malucelli, Sara Maria Alves Malucelli, Claudia Malucelli Campos, Carolina Malucelli Egoroff.

Vendas do Dia das Crianças 
devem crescer 3%

Considerada a terceira data mais importante para o varejo nacional, o Dia das Crianças deve 
movimentar as vendas do comércio de São Paulo

afirmam que o Dia das 
Crianças tem potencial 
para alavancar as vendas, 
mas os lojistas podem 
colaborar com esse cená-
rio. Para eles, descontos, 
promoções e facilidade 
nas formas de pagamento 
são aliados. Além disso, 
alimentar e investir nas 
estratégias do ambiente 
digital colabora para o 
crescimento da demanda.

“Neste ano, o Dia das 
Crianças servirá como indi-
cador da retomada do varejo, 
mostrará o comportamento 
do consumidor. Com o avan-
ço da vacinação e fim das 
restrições, esperamos que 
a retomada para o comér-
cio aconteça, na prática, e 
colabore com um cresci-
mento para 2022”, explica 
o presidente da FCDLESP, 
Maurício Stainoff. 
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brinquedos deve ser o mais 
procurado e, na sequência, 
eletrônicos e vestuário. Por 
ser tradicional para o vare-
jo, a FCDLESP aponta que, 
diferentemente das outras 
datas sazonais, o perfil do 
consumidor é constituído 

também por familiares e 
parentes, que têm o cos-
tume de presentear nesse 
período, o que gera boas 
expectativas para o balanço 
final do semestre. 

Dentro do atual momento 
do varejo, os comerciantes 

EUA voltarão a abrir fronteira para 
brasileiros em novembro

partir de 2022, mas feliz-
mente a entrada nos Esta-
dos Unidos de forma direta 
passa a acontecer ainda 
este ano. A entrada no país 
sem a necessidade de uma 
quarentena prévia é uma 
ótima notícia para turistas 
e também para aqueles 
que estão em busca de um 
visto de permanência legal 
no país. Ainda assim, vale 
ressaltar que haverá neces-
sidade de comprovação de 
vacinação. 

As vacinas aceitas pelo 
país são as aprovadas pela 
FDA, órgão regulador de 
insumos médicos, sendo 
que no momento apenas 
três fabricantes foram 

aprovadas: Pfizer, Moder-
na e a Johnson & Johnson 
(Janssen). É possível que, 
dentro de pouco tempo, 
as vacinas Astrazeneca 
e Coronavac também se-
jam aceitas, mas o ideal 
é aguardar as próximas 
informações do porta-voz 
americano. 

Além disso, é fundamen-
tal evitar a tentativa de 
entrada nos Estados Unidos 
sem uma dessas vacinas. 

Nesse caso, o ideal é fazer 
a quarentena em um dos lo-
cais indicados que aceitam 
a presença de brasileiros, 
por pelo menos 15 dias. 
Outra boa notícia é que com 
a abertura da fronteira, o 
consulado pode passar a 
trabalhar de forma mais 
intensa na aprovação de 
processos que já estavam 
em andamento. Fonte e 
outras informações: (www.
toledoeassociados.com.br)
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 29 de setembro de 20216

SARINYAPINNGAM_CANVA

Um processo mais simples, ágil e barato teria um im-
pacto enorme em nossa economia, incentivaria a cria-
ção e desenvolvimento de novos serviços e produtos e, 
consequentemente, mais oportunidades de emprego e 
receita em impostos. O Brasil está na 12ª posição entre 
as 20 maiores economias globais pelo Produto Interno 
Bruto (PIB). 

No entanto, observamos um panorama oposto no ranking 
Doing Business 2020, que revela o Brasil na modesta 124ª 
posição em relação à facilidade de abertura de novos ne-
gócios, enquanto países como Estados Unidos da América 
(6ª posição) e Reino Unido (8ª posição) ocupam lugares de 
destaque. Se tivéssemos maior facilidade em fazer negó-
cios por aqui, o Brasil poderia decolar como uma nação de 
destaque no futuro e teria muito mais chances de alcançar 
o top 5 das economias mundiais. 

Porém, esse cenário ainda está distante do nosso presen-
te. No Brasil, o fator que mais dificulta a abertura de um 
negócio é a ausência de informações transparentes em um 
sistema único, indo na contramão dos processos em outros 
países. Nos Estados Unidos, por exemplo, é possível abrir 
uma empresa de forma fácil, com investimento a partir de 
US$ 400 e em cerca de 10 dias. 

No Reino Unido, com 12 libras esterlinas e em cinco 
minutos uma pessoa preenche um cadastro para abrir seu 
negócio sozinha: seguindo etapas claras pela internet, em 
três horas a empresa estará registrada em sistema e lega-
lizada para operar. 

Hoje, vemos prestadores de serviços, autônomos e empre-
sários brasileiros convivendo com a evolução exponencial 
em vários setores (comunicação, finanças, saúde, indústria 
e varejo) por meio de diversas soluções que garantem 
agilidade e facilidade em suas vidas, enquanto, ao mesmo 
tempo, lidam com esse modelo lento e arcaico do sistema 
de legalização de negócios.

Felizmente, algumas empresas começam a confrontar 
fortemente o sistema e trabalham ativamente para mudar 
esse cenário para as PMEs. Com apoio da tecnologia, muitas 
soluções têm sido desenvolvidas para descomplicar essa 
jornada dos empreendedores. O seu uso maciço é o fator 
mais decisivo para mudarmos o cenário de legalização de 
empresas no Brasil. Com inovação via APIs, bots, machine 
learning, painéis de dados em tempo real e fluxos conversa-
cionais automatizados, será possível otimizar a experiência 
de ter um negócio. 

Mais do que isso: com a tecnologia a favor da simpli-
ficação e organização do acesso à informação, por meio 
de custos transparentes e etapas em sua ordem correta, 
poderemos otimizar a experiência dos empresários e, 
assim, ajudar que mais negócios sejam criados, gerem 
empregos e desenvolvam novos serviços e produtos para 
a nossa economia.

Por meio das soluções atuais e futuras que estão por vir 
no mercado de legalização e desenvolvimento de empresas, 
a tendência é de que a jornada seja bem menos tortuosa, 
com mais transparência e digitalização, empoderamento 
dos empreendedores e padronização dos processos. 

Com essa evolução, acredito que estaremos caminhando 
na direção certa para mudar a nossa realidade, nossa eco-
nomia e, finalmente, sair da velha trilha cheia de pedras e 
entrar em um caminho livre para o Brasil do futuro. 

(*) - É CEO da Company Hero, startup que elimina barreiras na jornada de presta-
dores de serviços e PMEs, e que ajudou a simplificar a legalização de mais de 6 

mil empresas no Brasil em cinco anos.- (www.companyhero.com).
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de empresas abertas apenas em 2020 (levantamento do 
Mapa das Empresas - Ministério da Economia), poderí-
amos estimar mais de R$1 bilhão em contribuições das 
pessoas que começaram a empreender no último ano 
no país. Com esse montante, seria possível imunizar o 
estado inteiro do Paraná com duas doses de vacina contra 
a Covid-19. Mas esse é um recurso perdido.

Provavelmente, o pior cenário que a teia de burocracias 
gera no país é a quantidade de negócios que nem saem do 
papel ou que permanecem na informalidade — devido ao 
receio da formalização por parte dos empresários. Sim, 
isso mesmo: o empresário brasileiro, muitas vezes, tem 
medo de empreender e ter sucesso. Segundo levanta-
mento do Sebrae, apenas 32% dos empreendedores do 
país estavam formalizados com um CNPJ no 1º trimestre 
de 2020. 

Imagine se todo o recurso humano e dinheiro envolvidos no processo de abertura e legalização de uma empresa no Brasil 
fossem utilizados para promover mais eficiência e valor agregado para a sociedade? O cenário da legalização de empresas por 

aqui ainda sofre forte influência de uma herança enraizada que vem desde o sistema colonial. 

Miklos Grof (*)

Naquele período, Portugal mantinha no país ‘pessoas 
de sua confiança’, encarregadas de auditar, auto-
rizar e taxar qualquer processo ou protocolo, por 

uma necessidade de gerenciamento, afirmação do poder e 
controle. Por sua vez, quem detinha o poder de protocolar 
no Brasil, reforçava ainda mais a necessidade de diversas 
etapas, papéis, processos, carimbos e taxações.

Essa mentalidade nunca abandonou o país, e ainda temos 
a sensação de que os gatekeepers — profissionais que se 
encarregam de administrar e organizar o dia a dia de um 
outro profissional — são parte inerente ao processo de abrir, 
legalizar e manter ativa uma empresa. A teia de processos, 
órgãos e etapas se tornou extremamente complexa no Brasil, 
criando e sustentando um mercado rentável de intermediá-
rios. Há quem diga que a burocracia brasileira é uma grande 
bagunça, mas, na verdade, temos processos bem definidos. 

A dor é que contamos com muitas etapas, e várias delas 
são totalmente desnecessárias a partir do avanço da tecno-
logia em pleno século 21. São tantos trâmites que apenas os 
sábios veteranos da burocracia sabem navegar; e isso gera 
um enorme desperdício de tempo, investimento e grande 
insegurança para quem quer empreender — mas também 
produz uma máquina de empregos e custos que beneficiam 
quem está na teia do sistema. 

O sistema é tão arraigado que qualquer alteração provoca 
um impacto significativo em receitas e empregabilidade. Por 
esse motivo, existe uma forte resistência das autoridades 
políticas em propor mudanças e melhorias no procedimento 
de legalização de uma empresa no Brasil. 

Para se ter uma ideia, em 2020, apenas as taxas de 
abertura de empresas nas Juntas Comerciais variavam 
de R$58 a R$503, dependendo do Estado e tipo de CNPJ. 
Além disso, os custos também variam de acordo com o tipo 
de atividade (CNAE), segmento (indústria, comércio ou 
serviço) e município.

Se considerarmos a média otimista de R$ 300 em taxas 
para legalizar um negócio, multiplicado pelas 3.359.750 

TecNologia é fuNdaMeNTal para faciliTar o 
processo de legalização de Novos Negócios

    leia na página 6

avaNço
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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

 

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:

LUCIANO ALVES AMARAL NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão assistente admi-
nistrativo, nascido neste Distrito (CN:LV.A/217.FLS.100-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (18/12/1994), residente 
e domiciliado Rua Castelo do Piauí, 521, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Fabio Luis Nogueira e de Lourdes Alves Amaral Nogueira. PRISCILA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida neste Distrito (CN:LV.A/150.FLS.220-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(03/10/1991), residente e domiciliada Rua Fraiburgo, 904, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto dos Santos e de Marina de Oliveira dos Santos.

FLÁVIO CAVALCANTE RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Santos, neste Estado (CN:LV.A/051.FLS.129-PRAIA GRANDE/SP), Santos, SP no 
dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (20/02/1998), residente e do-
miciliado Rua Angélica Razzi, 92, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Anderson Avelino Ribeiro e de Claudia Cavalcante Pereira. 
MONIQUE LORRANE DA SILVA MISIEVISG, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/307.FLS.213V-ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa e oito (02/05/1998), residente 
e domiciliada Avenida Líder, 3147, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marcos Antonio Misievisg e de Simone Christina da Silva.

ANTONIO ROBERTO FERREIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão técnico 
em informática, nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/251.
FLS.131-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (11/12/1985), residente e domiciliado Rua Cabo Joel Leite, 
358, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Ferreira Costa e de Maria Angelica Ferreira Costa. CRISTIANE SANTOS SILVA COR-
DEIRO, estado civil solteira, profissão analista de recursos humanos, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/030.FLS.244-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e três (04/10/1983), residente e domiciliada Rua 
Juciri, 130, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Heleno Henrique Cordeiro e de Teresa Santos Silva Cordeiro.

VICTOR DE LIMA BASTOS, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido no Subdistri-
to Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/266.FLS.163 JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e quatro (22/07/1994), residente e 
domiciliado Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 584, casa 02, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Miguel Bastos e de Elizabete Jacinta de Lima 
Bastos. NATHALIA RAMOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administra-
tivo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/225.FLS.276 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de março de mil novecentos e noventa e cinco (13/03/1995), residente e domiciliada 
Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 584, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Ramos da Silva e de Gracilene Aparecida Cyrino da Silva.

LEONARDO RODRIGUES DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de en-
fermagem, nascido em Brasilia - Distrito Federal (CN:LV.A/258.FLS.372-2º OFÍCIO DE 
BRASÍLIA/DF), Brasilia, DF no dia cinco de setembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (05/09/1994), residente e domiciliado Rua São Francisco do Piauí, 50, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Vieira de Freitas e de Elaine Rodrigues de 
Freitas. DAYANE DE GODOI SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profissão auxi-
liar de enfermagem, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/075.
FLS.100-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia primeiro 
de junho de mil novecentos e noventa e seis (01/06/1996), residente e domiciliada Rua 
dos Artistas, 173, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel 
Souza Santos e de Elaine Ribeiro de Godoi Santos.

ANDRÉ AUGUSTO GÁRATE, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido no Sub-
distrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/122.FLS.074 IBIRAPUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (16/08/1985), resi-
dente e domiciliado Rua Edward Félix de Moraes, 144, casa 02, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Gerardo Gárate Ahumada e de Marinalva Augusta 
dos Santos. PATRÍCIA MOREIRA DIAS DO CARMO, estado civil solteira, profissão 
técnico de enfermagem, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/352.FLS.123-1º 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e três de março de 
mil novecentos e oitenta e seis (23/03/1986), residente e domiciliada Rua Edward Félix 
de Moraes, 144, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Batista Aparecido do Carmo e de Ivonete Moreira Dias.

DAVI FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão desenvolvedor mobile, nas-
cido em Poço, Município de Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/068.FLS.196V-2º DIS-
TRITO DE MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e 
três (12/07/1993), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 360, apartamento 11-
C, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Ferreira da Silva e 
de Marili Conceição Ferreira da Silva. BÁRBARA MACEDO NUNES, estado civil soltei-
ra, profissão estudante, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/124.
FLS.143 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (27/09/1994), residente e domiciliada Rua São Félix do 
Piauí, 360, apartamento 11-C, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ronaldo de Souza Nunes e de Veronice Macedo dos Reis.

ANTONIO GABRIEL CASTELO BRANCO PEDROSA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido neste Distrito (CN:LV.A/385.FLS.281V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de setembro de dois mil (13/09/2000), residente e domiciliado 
Rua das Boas Noites, 333, casa 02, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Robison Castelo Branco e de Maria Sandra Araujo Pedrosa. LARISSA DA SILVA GON-
ÇALVES, estado civil solteira, profissão analista de sistemas, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/391.FLS.176V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de dois 
mil e um (10/02/2001), residente e domiciliada Rua das Boas Noites, 333, casa 02, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gonçalves Junior e de Marinalva 
Pereira da Silva.

EVERALDO MENDES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em 
Santa Cruz da Vitória, Estado da Bahia (CN:LV.A/031.FLS.591 IBICARAÍ/BA), Santa 
Cruz da Vitória, BA no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e sessenta e 
nove (25/09/1969), residente e domiciliado Rua da Penha, 83, casa A, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Paterno de Souza 
e de Maria Raimunda Pereira de Souza. EDINA LUCIA FARIAS, estado civil divorciada, 
profissão copeira, nascida em Quixeramobim, Estado do Ceará, Quixeramobim, CE no 
dia trinta de abril de mil novecentos e setenta (30/04/1970), residente e domiciliada Rua 
da Penha, 83, casa A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Alves de Farias e de Maria Iracema de Farias.

LEONARDO ALVES BARALDI, estado civil solteiro, profissão contador, nascido no 
Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/141.FLS.160V-JARDIM PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(08/06/1992), residente e domiciliado Rua Cecília Iter, 117, casa 01, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Luis Baraldi e de Rosemeire Alves Baral-
di. ATHANI VIEIRA SILVA D'ELIA, estado civil solteira, profissão decoradora, nascida 
no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/319.FLS.078V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e oito (27/07/1998), 
residente e domiciliada Rua Cecília Iter, 117, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Anderson Silva D'Elia e de Jaqueline Kelly Vieira da Silva.

LEVERSON WALDERNEY DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.181-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e três (09/11/1993), 
residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 1-B, apartamento 21-B, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos dos Santos e de Maria José dos Santos. 
CAROLINE RANDO COELHO DA SILVA, estado civil solteira, profissão esteticista, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/267.FLS.203 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (04/01/1997), residente e domiciliada 
Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 1-B, apartamento 21-B, Colônia, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Mario Jeremias da Silva e de Cristiane Rando Coelho.

ANTONIO SANTOS DE SANTANA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
nove (05/12/1969), residente e domiciliado Rua Alzira Livramento Marzagão, 126, casa 
02, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Joaquim de San-
tana e de Maria Petrucia de Santana. ENIVALDA SOUZA DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão cuidadora, nascida em Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.
FLS.048 DISTRITO DE ITAITU/JACOBINA/BA), Jacobina, BA no dia dez de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e seis (10/02/1966), residente e domiciliada Rua Faustino 
Paganini, 400, casa 03, Chácara Cruzeiro do Sul, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Lionidio Joaquim do Nascimento e de Perolina Souza do Nascimento.

CLÁUDIA MARQUES MARTINS, estado civil divorciada, profissão gerente, nascida 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e setenta 
e três (16/09/1973), residente e domiciliada Rua John Speers, 1567, casa 02, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Marques Martins Filho e de Ana Ma-
ria Martins. ANDRÉA DO NASCIMENTO CASTRO, estado civil solteira, profissão psi-
cóloga, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/134.FLS.090 SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e setenta e três (23/11/1973), 
residente e domiciliada Rua Alabama, 228, Jardim Almeida Prado, Guarulhos, neste Es-
tado, Guarulhos, SP, filha de Jesuino Bonfim Castro e de Nilceia do Nascimento Castro.

ANTONIO DE JESUS FAUSTINO, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em Itiú-
ba, Estado da Bahia, Itiúba, BA no dia treze de maio de mil novecentos e setenta e quatro 
(13/05/1974), residente e domiciliado Rua Monte Car, 1520, Jardim Vila Nova, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Faustino Neto e de Floripes Maria de Jesus. JAILSA DE 
SOUZA NUNES, estado civil solteira, profissão faxineira, nascida em Malhada, Estado da 
Bahia, Malhada, BA no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e dois (01/04/1992), 
residente e domiciliada Rua Boa Esperança, 530, Baixada Fluminense, Serra do Ramalho, 
Estado da Bahia, Serra do Ramalho, BA, filha de Florita de Souza Nunes. "Cópia Enviada 
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Serra do Ramalho, Estado da Bahia”

JONATHAN URBANO BECHERT CAMINHA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de selecionamento, nascido no Subdistrito Santa Efigenia, nesta Capital (CN:LV.A/011.
FLS.108-SANTA EFIGÊNIA/SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil nove-
centos e oitenta e sete (12/03/1987), residente e domiciliado Rua Alexandre Dias, 27, 
Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Lucia Caminha. ISABEL-
LA MARIANO OLIVEIRA GOMES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/293.FLS.293-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro 
de mil novecentos e noventa e sete (02/11/1997), residente e domiciliada Rua Alexandre 
Dias, 27, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wellington Oliveira 
Gomes e de Michelle Aparecida Mariano Oliveira Gomes.

ADRIANO FERREIRA ARRUDA, estado civil solteiro, profissão médico, nascido em 
Ceres, Estado de Goiás (CN:LV.A/006.FLS.144-URUANA/GO), Ceres, GO no dia oito 
de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (08/10/1985), residente e domiciliado 
Rua Leoberto Leal, 205, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joa-
quim Arruda Tomé e de Maria de Fatima Ferreira Arruda. VANESSA CARVALHEIRO 
AFONSO, estado civil divorciada, profissão médica, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e um (07/10/1981), 
residente e domiciliada Rua Leoberto Leal, 205, Jardim Adelaide, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcilio Dias Afonso e de Elza Carvalheiro Afonso.

ANDRÉ MARQUES DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil 
novecentos e oitenta (21/01/1980), residente e domiciliado Rua Ângelo Andrade, 21, apar-
tamento 31-F, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Mauro de Carvalho e de Jerusa Marques de Carvalho. ROSANA DA COSTA BARROS, 
estado civil divorciada, profissão motorista, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia 
quinze de novembro de mil novecentos e setenta e oito (15/11/1978), residente e domici-
liada Rua Ângelo Andrade, 21, apartamento 31-F, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José da Costa Barros e de Nazarete da Silva Barros.

MARCOS PINDOBEIRA DE LIMA, estado civil viúvo, profissão operador de máquinas, 
nascido em Ipirá, Estado da Bahia, Ipirá, BA no dia vinte e um de maio de mil nove-
centos e quarenta e nove (21/05/1949), residente e domiciliado Rua Tomoichi Shimizu, 
545, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ernestino José de Lima e de Julia 
Pindobeira de Lima. MARIA PINHEIRO DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão 
professora, nascida em Ipirá, Estado da Bahia, Ipirá, BA no dia dezoito de janeiro de mil 
novecentos e cinquenta e cinco (18/01/1955), residente e domiciliada Rua Tomoichi Shi-
mizu, 545, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Caetano de Almeida 
e de Antonia Pinheiro Almeida.

PEDRO LUIS MORENO GARCIA, estado civil solteiro, profissão operador bomba de 
concreto, nascido em El Tigre - Venezuela, El Tigre - Venezuela no dia vinte e dois de 
abril de mil novecentos e noventa e nove (22/04/1999), residente e domiciliado Rua 
Chubei Takagashi, Travessa Tauá, 24, casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Pedro Jose Moreno Arreaza e de Yrza Elena Garcia Quiaro. REBECA BISPO 
DE LIMA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em Salvador, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/045.FLS.158-NAZARE SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia seis 
de junho de mil novecentos e noventa e sete (06/06/1997), residente e domiciliada Rua 
Chubei Takagashi, Travessa Tauá, 24, casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Israel Silva de Lima e de Andreia Bispo de Lima.

GABRIEL PORTO PINHEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.001V-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/11/1995), residente e domiciliado Rua Frei Gabriel Batista, 50, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Adelson Pinheiro da Silva 
e de Roseli Ferrone Porto. JÉSSICA COELHO FERNANDES, estado civil divorciada, 
profissão representante comercial, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa (15/08/1990), residente 
e domiciliada Rua Frei Gabriel Batista, 50, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Xavier Fernandes e de Simone Coelho 
Fernandes.

ELOHIM MARQUES PINHEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de logística, nascido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/105.FLS.
196-6º OFÍCIO DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa e oito (22/12/1998), residente e domiciliado 
Rua Avaramo, 57, casa 01, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio 
Pinheiro da Silva e de Cleonice Marques Pinheiro da Silva. ESTER VIEIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/341.FLS.022V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e noventa e nove 
(06/05/1999), residente e domiciliada Rua Avaramo, 57, casa 02, Jardim Beatriz, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson da Silva e de Damiana da Conceição Silva.

JOSE CLAUDNEY DE BRITO, estado civil viúvo, profissão guarda civil, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e setenta e 
seis (03/11/1976), residente e domiciliado Rua Gino Romiti, 22, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz de Brito e de Cleide 
Maria da Silva. ANA MARIA VIEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão assis-
tente administrativa, nascida em Jucás, Estado do Ceará, Jucás, CE no dia vinte e cinco 
de julho de mil novecentos e oitenta e seis (25/07/1986), residente e domiciliada Viela 
E, 35, Jardim Presidente Dutra, 2º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, 
SP, filha de José Gomes da Silva e de Maria Vieira da Silva. "Cópia Enviada pelo Oficial 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado”

ROMÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante, nas-
cido em Remanso, Estado da Bahia (CN:LV.A/022.FLS.270 REMANSO/BA), Remanso, 
BA no dia dez de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (10/01/1989), residente e 
domiciliado Rua 18 de Abril, 1072, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues Lima de Oliveira e de Antonia Rodrigues de 
Oliveira. CAROLINE DE SENA DA ROCHA, estado civil divorciada, profissão contro-
ladora de acesso, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e três de maio de 
mil novecentos e noventa e dois (23/05/1992), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 
1072, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lu-
ciene Maria de Sena.

DIEGO SILVA DE MOURA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa 
e três (04/12/1993), residente e domiciliado Rua Padre Gabriel de Campos, 49, bloco 
A, apartamento 111, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Daniel Pereira de Moura e de Sirlene da Silva. DANIELA DOS 
SANTOS PINTO, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/194.FLS.123V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de dezembro de 
mil novecentos e noventa e três (10/12/1993), residente e domiciliada Rua Particular 
Eugênia Biazzi, 09, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Carlos Pinto e de Fernanda dos Santos Silva Pinto.

RAPHAEL ELIAS POLICARPO SILVA, estado civil solteiro, profissão funcionário pú-
blico, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/206.FLS.287-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e noventa e dois (12/10/1992), 
residente e domiciliado Rua Guaiquiçá, 210, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Policarpo da Silva e de Marlene Ferreira. 
TASSIANA GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão analista de crédito, 
nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/103.FLS.273-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos e noventa e um (03/04/1991), 
residente e domiciliada Rua João Peres, 66, casa 02, Vila Ré, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de Mario Ribeiro da Silva e de Geralda Adenis Henrique Gonçalves da Silva.

MARCELO TOYODA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/077.FLS.073-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia treze de agosto 
de mil novecentos e oitenta e um (13/08/1981), residente e domiciliado Rua Isidoro de 
Lara, 65, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Toyoda e de Sueli Kazue Gaha Toyoda. ÉRICA CRISTINA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/042.FLS.219-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de março 
de mil novecentos e oitenta e um (31/03/1981), residente e domiciliada Rua Isidoro de 
Lara, 65, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Carlos Roberto da Silva e de Vera Lúcia da Silva.

GABRIEL RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão operador de loja, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/286.FLS.025 ITAQUERA/SP), Santo 
André, SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e sete (04/08/1997), re-
sidente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1637, casa 02, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalberto Ferreira e de Amanda Rodrigues 
da Silva. GABRIELA SOARES GUILHERME, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/405.FLS.051 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de dois mil e um (24/11/2001), 
residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 85, apartamento 22-B, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Guilherme e de Maria 
Lucia Soares da Silva.

JOÃO SABINO DE ALMEIDA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (22/11/1984), residente e domiciliado Rua Alfredo Ricci, 
237, apartamento 43-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de João Sabino de Almeida Neto e de Vera Lucia da Silva. NATACHA DOS 
SANTOS HUMANES, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (20/12/1986), residente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 237, apartamento 43-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amauri Ro-
drigues e de Cicera dos Santos.

FRANCISCO DAS CHAGAS AVELINO FILHO, estado civil solteiro, profissão pedrei-
ro, nascido em Granja, Estado do Ceará (CN:LV.A/011.FLS.292-1º OFÍCIO DE GRAN-
JA/CE), Granja, CE no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta e um 
(25/08/1971), residente e domiciliado Rua Carmen Cardoso Bordini, 313, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas Avelino e de Rita Teixeira 
Setubal. JOSINETE SANTOS CARDOSO DUARTE, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no dia nove de julho de mil 
novecentos e sessenta e seis (09/07/1966), residente e domiciliada Rua Carmen Car-
doso Bordini, 313, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Lino 
Cardoso e de Maria Aparecida dos Santos Cardoso.

ADEMIR SILVA DO CARMO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/057.FLS.146-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e sete (21/07/1987), residente e do-
miciliado Rua Tineciro Icibaci, 45, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
Ferreira do Carmo Neto e de Lucia Silva do Carmo. ANA PAULA MARQUES DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capi-
tal (CN:LV.A/084.FLS.183-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de janeiro 
de mil novecentos e noventa e três (29/01/1993), residente e domiciliada Rua Tineciro 
Icibaci, 45, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Pereira da Silva e de 
Leila Marques da Silva.

RODNEI ANTONIO RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão supervisor de loja, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e 
setenta e quatro (07/07/1974), residente e domiciliado Rua José Dias Velho, 49, Jar-
dim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Ribeiro e 
de Laide Candida Ribeiro. AMÁLIA RAPOSO CANO, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.244V IPI-
RANGA/SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(06/01/1985), residente e domiciliada Rua José Dias Velho, 49, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel Vicente Sola Cano e de Rose-
mary Aparecida Raposo.

GABRIEL SENE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/503.FLS.112-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e oito (10/11/1998), residente e do-
miciliado Rua Arraial da Anta, 512, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Paulo Braz da Silva e de Glaucineia de Sene. BRENDA NICOLY PEREIRA SOUSA, 
estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/026.FLS.238-SÃO MATEUS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
setembro de dois mil e dois (28/09/2002), residente e domiciliada Rua Arraial da Anta, 
512, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonardo Da Vinci Sousa e 
de Fabiola Pereira Sousa.

DONIZETTI JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão gerente ad-
ministrativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/047.FLS.031-ALTO DA MOOCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(22/05/1986), residente e domiciliado Rua Marcondes Homem de Melo, 239, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Donizetti José Dos 
Santos e de Sandra Maria Antonachi dos Santos. DANIELY DE AQUINO MARTINS, 
estado civil solteira, profissão assessor de projeto, nascida neste Distrito (CN:LV.A/136.
FLS.181 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos 
e noventa (20/12/1990), residente e domiciliada Rua Marcondes Homem de Melo, 239, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gonçalo Mar-
tins Neto e de Quiteria Julia de Aquino.

RODRIGO ZANI MAIA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/096.FLS.232-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
janeiro de mil novecentos e noventa (10/01/1990), residente e domiciliado Rua Cristó-
vão Salamanca, 507, bloco B, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isael de Brito Maia e de Cristina Aparecida Zani 
Maia. LUANA LADY DA COSTA MACICANA, estado civil solteira, profissão analis-
ta administrativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/206.FLS.173-BUTANTÃ/
SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(02/12/1991), residente e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, 507, bloco B, aparta-
mento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Moacir Mateus Macicana e de Maria Angela da Costa.

LUCIO MENDES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/024.FLS.124-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de abril de mil novecentos e oitenta e dois (20/04/1982), residente e domiciliado 
Rua Praia do Pinhão, 62, casa 02, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Adão Adriano de Jesus e de Terezinha Mendes de Jesus. FLAVIA LUCIANE DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de saúde geral, nascida no Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/029.FLS.011-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de novembro de mil novecentos e oitenta e um (10/11/1981), residente e domiciliada 
Rua Praia do Pinhão, 62, casa 02, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Hilda dos Santos.

EVANDER DE LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Itakyry - Paraguai (CN:LV.A/004.FLS.137-VARGINHA/MG), Itakyry - Paraguai no 
dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e três (28/05/1993), residente e 
domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 230, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Eneias Celio de Lima e de Lorena da Silva de Lima. EMANUELLE 
MARINHO ROMANI, estado civil divorciada, profissão terapeuta holística, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e 
oitenta (26/10/1980), residente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 230, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José do Carmo Marinho e de Maria 
do Rosario Teodoro Marinho.

DENER HENRIQUE ANDRADE DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar contábil, nascido neste Distrito (CN:LV.A/205.FLS.061 ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e quatro (17/06/1994), 
residente e domiciliado Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 22, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Silva de Almeida e de Silvia Andrade de Al-
meida. GIOVANNA DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão analista 
de crédito, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/251.
FLS.048-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete (05/10/1997), residente e domiciliada Avenida André 
Cavalcanti, 760, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gival Gomes dos 
Santos e de Nailde Jorge de Oliveira.

RAFAEL DE FREITAS SANTOS, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/053.FLS.283-PARI/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
agosto de mil novecentos e noventa e sete (06/08/1997), residente e domiciliado Rua 
Paina, 45, bloco 1, apartamento 41-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jailton Neves Santos e de Erivalda Gomes de Freitas. MILENE DOS SANTOS BAR-
BOSA, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida no Subdistrito Vila 
Maria, nesta Capital (CN:LV.A/119.FLS.087-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia de-
zoito de novembro de dois mil (18/11/2000), residente e domiciliada Rua Doutor Augusto 
do Amaral, 94, bloco 02, apartamento 105, Vila Nina, nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Jailson Barbosa e de Francisca Jesus dos Santos.

AMILTON FERNANDO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar técnico es-
tudantil, nascido no Subdistrito Barra Funda, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze 
de junho de mil novecentos e sessenta e três (15/06/1963), residente e domiciliado 
Rua Imbacal, 767, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio da Silva e de Isete Mendes da Silva. MÁRCIA ROCHA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão vendedora, nascida no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e setenta (03/01/1970), residente e 
domiciliada Rua Imbacal, 767, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ednael Barbosa da Silva e de Nerci Rocha da Silva.

JEFFERSON RAFAEL RAIZ RIBEIRO CAETANO, estado civil divorciado, profissão 
professor, nascido em Solânea, Estado da Paraíba, Solânea, PB no dia vinte e dois 
de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (22/08/1988), residente e domiciliado 
Rua Ângelo Andrade, 102, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jozinaldo da Silva Caetano e de Jacqueline 
Raiz Ribeiro Caetano. JESSICA CARVALHO DA SILVA, estado civil divorciada, pro-
fissão do lar, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP no 
dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa e seis (14/06/1996), residente 
e domiciliada Rua Ângelo Andrade, 102, apartamento 41-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ubirani Manoel de Carvalho e 
de Joelma Marcelino dos Santos.

IGOR SOUZA TAVARES, estado civil solteiro, profissão analista de sustentação TI, 
nascido no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/608.FLS.115-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e 
seis (20/03/1996), residente e domiciliado Rua Henrique Liberti, 45, apartamento 
42-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jose De Anchieta Tavares e de Maria Lucia de Souza. KAROLINE FERNANDES DE 
ANDRADE, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida neste Dis-
trito (CN:LV.A/278.FLS.210-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de 
mil novecentos e noventa e sete (13/05/1997), residente e domiciliada Rua Henrique 
Liberti, 45, apartamento 42-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Themoteo de Andrade e de Silvanira Fernandes de 
Andrade.

ODENIR LISBOA, estado civil solteiro, profissão técnico de instalação, nascido em 
Iguaraçu, Estado do Paraná (CN:LV.A/005.FLS.118-ÂNGULO/PR), Iguaraçu, PR 
no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (26/11/1975), 
residente e domiciliado Rua Geraldo Silvani, 05, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Bartolomeu Lisboa e de Maria Anunciada Lisboa. 
PATRÍCIA FREIRE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica de pa-
tologia clínica, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/002.FLS.157 MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e setenta e seis 
(26/05/1976), residente e domiciliada Rua Geraldo Silvani, 05, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jobson José dos Santos e de Vilma Lucia 
Freire dos Santos.

FELIPE COBRA FARIAS, estado civil solteiro, profissão arquiteto, nascido no Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/241.FLS.299-PENHA DE FRAN-
ÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa 
e quatro (21/07/1994), residente e domiciliado Rua Oswaldo Brandão, 83, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ulisses Farias e de Andreia Cobra Farias. DIANE 
PEREIRA DIAS MOREIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/061.FLS.245-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e sete (19/04/1997), residente 
e domiciliada Rua Pantanais do Mato Grosso, 735, A, Jardim das Camélias, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Sidneide Dias Moreira e de Francineide Pereira 
Araujo.

CLAUDIONOR DA SILVA, estado civil divorciado, profissão operador de máquina, nas-
cido em Abaré, Estado da Bahia, Abaré, BA no dia seis de março de mil novecentos e 
setenta e seis (06/03/1976), residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 72, bloco 04, 
apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Laurinda Maria da Silva. CLÁUDIA DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão doméstica, nascida em Frei Paulo, Estado de Sergipe (CN:LV.A/020.FLS.050-2º 
OFÍCIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE), Frei Paulo, SE no dia vinte e cinco de novembro de mil 
novecentos e setenta e seis (25/11/1976), residente e domiciliada Rua Amor de Índio, 
72, bloco 04, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marielze Celestina dos Santos.

RAFAEL BRITES BARBOSA, estado civil solteiro, profissão analista noc, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia vinte e sete de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (27/02/1989), residente e domiciliado Rua 
Sílvia, 1535, Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, 
SP, filho de Wilson Fernandes Barbosa e de Elisabete Brites Barbosa. PATRICIA DOS 
SANTOS MARTINS, estado civil solteira, profissão analista de RH, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(13/02/1990), residente e domiciliada Rua Fascinação, 45, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Martins Neto e de Geonilde Sá 
Teles dos Santos. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
São Caetano do Sul, neste Estado”

LUCAS RIGATTO, estado civil solteiro, profissão designer gráfico, nascido em Gua-
rulhos, neste Estado (CN:LV.A/585.FLS.241-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa e quatro (10/03/1994), 
residente e domiciliado Avenida Antônio Ricardo da Silva, 231, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Rigatto e de Érica Aparecida 
Rigatto. ALANA MONTU CHAGAS, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/377.FLS.168-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de junho de dois mil (27/06/2000), residente e domiciliada Avenida Antônio Ricardo da 
Silva, 231, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alan 
Jorge Chagas e de Elisangela Mineli Montu Chagas.

DANIEL QUEIROZ PINTO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/117.FLS.158V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e nove (22/11/1989), residente e domiciliado Rua 
Serra de Santa Marta, 630, bloco Fortaleza, apartamento 441, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Pinto Neto e de Patricia Ferreira Queiroz Pinto. 
KELI DAS GRAÇAS BRITO, estado civil divorciada, profissão vigilante, nascida em 
Poá, neste Estado, Poá, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e um 
(01/04/1981), residente e domiciliada Rua Serra de Santa Marta, 630, bloco Fortaleza, 
apartamento 441, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Licindo Ferreira 
Brito e de Maria das Graças Brito.

JOÃO HENRIQUE DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/071.FLS.180V OLINDA/PE), Recife, PE 
no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e dois (12/08/1992), residente e 
domiciliado Rua Taques, 166, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João Batista de Santana e de Josiane Silva de Lima Santana. INGRID MACIEL 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão empresária, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/119.FLS.172-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de 
fevereiro de dois mil (01/02/2000), residente e domiciliada Rua Taques, 166, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Marques de Oliveira Silva 
e de Silmara Maciel.

MICHEL TAVARES SANTIAGO, estado civil divorciado, profissão faxineiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/102.FLS.250-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de junho de mil novecentos e setenta e oito (05/06/1978), residente e domiciliado Rua 
Victório Santim, 924, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Luiz Carlos Tavares Santiago e de Edna Batista Santiago. EDJANE LEONOR DE OME-
NA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Maceió, Estado de Alagoas 
(CN:LV.A/010.FLS.279V-2º DISTRITO DE MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia dezoito de 
novembro de mil novecentos e setenta e sete (18/11/1977), residente e domiciliada Rua 
Victório Santim, 924, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edson Magalhães de Omena e de Benedita Leonor da Conceição.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 29 de setembro de 20218

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: JOÃO HENRIQUE ALBUQUERQUE PRUDENCIO, estado civil divorciado, 
profissão autônomo, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (08/01/1991), residente 
e domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Mauro Amauri Prudencio e 
de Elisete Gonçalves de Albuquerque Prudencio. A pretendente: SAIANY OLIVEIRA 
CASTRO SOUSA, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (10/06/1992), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, 
filha de Mario Castro Sousa e de Mercês Oliveira Carneiro Sousa.

O pretendente: HAMILTON ZERBINATE COSTA, estado civil divorciado, profissão coletor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Hamilton Costa e de Sandra Maria de Araujo. A pretendente: ALINE 
FERREIRA DO AMARAL, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Severino Bento do Amaral e de Ednalva Ferreira do Amaral.

O pretendente: RAFAEL LUNA DE PAIVA MARTINS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Timoteo Teles Martins e de Silvana Luna de Paiva Martins. 
A pretendente: JACKELLINE SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em Limoeiro de Anadia, AL, no dia (12/05/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cicero Francisco Santos e de Josefa Ferreira Santos.

O pretendente: SIDNEI DE ANDRADE PARRA, estado civil solteiro, profissão motorista de 
app, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/09/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sidnei Parra e de Luciene Aparecida de Andrade. A pretendente: 
ROSEANE NUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em 
Ilhéus, BA, no dia (05/09/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Pedro Nazaré dos Santos e de Celia Maria Nunes da Silva.

O pretendente: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão técnico 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/02/1983), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Norival Ribeiro da Silva e de Ivaniris Pereira de 
Souza Silva. A pretendente: CIBELE CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão nutri-
cionista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (20/06/1985), residente e domiciliada na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Miguel Gomes Cavalcante e de Hilda Pereira Cavalcante.

O pretendente: THIAGO MARTINS MENEZES, estado civil solteiro, profissão acabador 
de mármore, nascido em Rio Verde, GO, no dia (26/03/1983), residente e domiciliado na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Geraldo Jorge Lopes Menezes e de Irene Martins 
Paulo Menezes. A pretendente: DAYSI SILVIA IBARROLA SILVA, estado civil solteira, 
profissão secretária, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/12/1986), residente e domi-
ciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Pedro Andrade Silva e de Lorenza Silvia 
Garcia Ibarrola Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
policial civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adão José de Souza e de Regina Alves Bonfim. 
A pretendente: ELISANGELA PEREIRA CARDOZO, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (25/07/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Joaquim Cardozo e de Marta Pereira Felix Cardozo.

O pretendente: LEANDRO RUBENS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são técnico de ar condicionado, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/07/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Alves da Silva e de Maria José 
Gonçalves. A pretendente: BIANCA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão en-
fermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/08/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson da Silva e de Sandra de Lima Correia da Silva.

O pretendente: JAIR ANGELO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Jair Angelo da Silva e de Gildethe Bueno. A pretendente: 
MARISA JOSÉ DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (12/11/1981), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de Benicio José dos Santos e de Domingas Bispo dos Santos.

O pretendente: WAGNER JULIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Aparecido Beserra da Silva e de Eliane Maria da Silva. A 
pretendente: JOSIANE PINHEIRO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
Palmeirandia, MA, no dia (10/03/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Maria Zelia Pinheiro.

O pretendente: BRUNO RAFAEL MENEZES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
técnico de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/12/1992), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Donizete Aparecido Ferreira e de Meire Marcelo 
Menezes Ferreira. A pretendente: EVELLYN DA MOTA CARDOSO, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Cardoso e de Simone da Mota Cardoso.

O pretendente: JAMIL RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jailson Rodrigues da Silva e de Ivanice Lourenco 
Rodrigues. A pretendente: KEITYELEN MONTEIRO ARRUDA, estado civil solteira, 
profissão escriturária, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Nilton Monteiro de Arruda e de 
Rosilaine Felix Pereira Arruda.

O pretendente: ANDERSON DE SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João de Souza Lima e de Ivonete de Souza Lima. A pretendente: 
TATIANA GOMES PACHECO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (08/01/1987), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de Douglas do Nascimento Pacheco e de Hildegard Aparecida Gomes Pacheco.

O pretendente: SILVIO MIRANDA DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Farias e de Dalva Maria Miranda de Farias. A pretendente: 
CAMILA DIAS FERREIRA NUNES, estado civil viúva, profissão gerente de lanchonete, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (27/01/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ana Iva Dias dos Santos.

O pretendente: GABRIEL DA ROCHA PEREIRA MOREIRA, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de laboratório, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1990), residente e 
domiciliado em Suzano, SP, filho de Carlos Henrique Moreira e de Ana Paula da Rocha 
Pereira Moreira. A pretendente: NICOLI DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar de laboratório, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Oliveira e de Rosimeire 
Castro da Silva Oliveira.

O pretendente: WESLLEY ROSA CARAPINHEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/09/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Carapinheiro da Silva e de Solange Rosa 
da Silva. A pretendente: HELOIZE NATIELLE DA SILVA SOBRAL, estado civil divor-
ciada, profissão assistente de seguros, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/05/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson de Sobral e de Dalva 
da Silva Sobral.

O pretendente: JOÃO RAIMUNDO DE SÁ, estado civil divorciado, profissão cantor, 
nascido em Floresta, PE, no dia (19/01/1957), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Raimundo Galdino Torres e de Aurora Maria da Conceição. A preten-
dente: PURCINA MARIA DE SÁ, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Floresta, PE, no dia (07/11/1964), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Candido de Sá e de Maria Izabel de Sá.

O pretendente: VITOR BARRETO COELHO, estado civil solteiro, profissão operador de 
telemarketing, nascido em Guarujá, SP, no dia (07/09/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marivaldo Sá Barreto Coelho e de Meire Rose de Morais. 
A pretendente: AMANDA PAULA RODRIGUES LIMA, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/01/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Marcos Sousa Lima e de Salvanir Rodrigues Lima.

O pretendente: ADAIL ALMEIDA COSTA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Salinas, MG, no dia (12/12/1960), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Maria de Almeida e de Julia Antunis da Costa Almeida. A pretendente: 
MONICA BATISTA COSTA, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em 
Salinas, MG, no dia (28/09/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Costa Ferreira e de Sidelicy Dias Batista Ferreira.

O pretendente: DAVID MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
civil, nascido em Mauá, SP, no dia (03/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Marques da Silva e de Adevani Bernardo da Silva. A pretendente: 
PRISCILLA PAVAN LADEIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão engenheira civil, 
nascida em Santo André, SP, no dia (17/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Xavier da Silva e de Elisabete Pavan Ladeia da Silva.

O pretendente: LAERCIO ANTONIO DE MENESES, estado civil solteiro, profissão solda-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lionel Antonio de Meneses e de Vera Lucia Dantas Meneses. A 
pretendente: MICHELLE VIEIRA BARBOSA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
farmácia, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edimir Barbosa e de Alaide Vieira Filha.

O pretendente: ALEXANDRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/01/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Januario Teodoro de Oliveira e de Leticia Teodoro de Oliveira. A 
pretendente: SILVANEIDE DE SOUZA, estado civil solteira, profissão agente de portaria, 
nascida em Minador do Negrão, AL, no dia (13/04/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Cipriano de Souza e de Maria Nazaré de Souza.

O pretendente: SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, estado civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido em Cachoeirinha, PE, no dia (26/10/1951), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Vitor Jeronimo de Melo e de Josefa Guilhermino da Conceição. 
A pretendente: MARIA VANDERLEIA DA SILVA SOUZA, estado civil divorciada, profis-
são do lar, nascida em Vicencia, PE, no dia (31/05/1967), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Ramos da Silva e de Neusa Carneiro da Silva.

O pretendente: RENATO FORTUNATO GERMANO, estado civil solteiro, profissão eletri-
cista, nascido em Suzano, SP, no dia (14/11/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Germano e de Maria Ida Chuenge Germano. A pretendente: 
ERIKA PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão controladora de acesso, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/01/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Afonso Pereira da Silva e de Luisa Caraça da Silva.

O pretendente: FELIPE ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/09/1996), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Rodrigues da Silva e de Angela Maria 
de Almeida. A pretendente: JESSICA ALESSANDRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de farmácia hospitalar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (12/05/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Avanaldo da Silva e 
de Maria das Graças Silva.

O pretendente: HORMINDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1974), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Hormindo José dos Santos e de Floranja Alves 
dos Santos. A pretendente: JANAÍNA DA MOTA BARROS, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em Caruaru, PE, no dia (27/10/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Francisco de Barros e de Josefa da Mota Barros.

O pretendente: JEFFERSON DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Bento de Araujo e de Efigênia Rita de Araujo. A 
pretendente: ADRIANA OLIVEIRA SOUZA, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (28/06/1980), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gilberto Pereira de Souza e de Florize de Oliveira Souza.

O pretendente: ALOISIO DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido em Uibaí, BA, no dia (06/12/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Cristovão Barbosa e de Lucia da Silva Barbosa. A pretendente: 
BRUNA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (27/06/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Walter Rosa da Silva e de Vera Lucia de Souza.

O pretendente: ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
isolador térmico, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/06/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes da Silva e de Aparecida Bernardino 
Nobrega Gomes da Silva. A pretendente: VIVIANE DE SOUZA CRISPIM, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/06/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joilson Crispim e de Marilene Este-
rina de Souza.

O pretendente: CLAUDINEI MAXIMINO FREIRE, estado civil viúvo, profissão conferente, 
nascido em Iturama, MG, no dia (26/07/1974), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Arisvaldo Maximino Freire e de Ednalva de Oliveira Freire. A pretenden-
te: CARINE ERLI DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão arrematadeira, nascida 
em São João de Meriti, RJ, no dia (28/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Varela da Silva e de Siomar Erli Gomes Dias.

O pretendente: WESLEY MELO STEIN DE AMORIM, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Stein de Amorim e de Edneide Melo Medeiros 
de Amorim. A pretendente: FERNANDA RAFAELA FERREIRA MACHADO, estado civil 
solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/06/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Michele Ferreira Machado.

O pretendente: JEAN DE OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de estoque, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (07/05/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alberto Viana da Rocha e de Marinelci 
de Oliveira. A pretendente: CLAUDIA VACCA MARIANO, estado civil solteira, profissão 
lider de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1989), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Mariano e de Mafalda Vacca Mariano.

O pretendente: VINICIUS TIAGO PEREIRA, estado civil divorciado, profissão auxiliar 
de farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1984), residente e domiciliado na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Alice Pereira. A pretendente: AMANDA OLIVEIRA 
RODRIGUES, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (12/03/1981), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, 
filha de Ademir do Prado Rodrigues e de Angela Maria Oliveira Rodrigues.

O pretendente: ALLAN JERRY COSTA BARROS, estado civil solteiro, profissão se-
parador, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (28/02/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jerry Adriano Costa Barros e de Maria Adalgiza da 
Costa Alves. A pretendente: KEILA CRISTINA DE LIMA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Manoel de Lima e de Maria Genilda de Lima.

bancario ANDERSON ALVES FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1991), residente e domiciliado 
no Itaim Paulista, São Paulo, SP, filho de Adilson Ferreira da Silva e de Andreia Silva 
Alves. A pretendente: JULIANE BATISTA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1990), residente e domiciliada no 
Itaim Paulista, São Paulo, SP, filha de Luiz Pereira Nascimento Filho e de Marilene Maria 
Batista Nascimento.

O pretendente: EVANDRO DE MELO CUSTODIO, estado civil solteiro, profissão educador 
social, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1978), residente e domiciliado no Itaim 
Paulista, São Paulo, SP, filho de Valdemar Custodio e de Maria Odete Garcia de Melo 
Custodio. A pretendente: EUCLEIA OLINDINA DE JESUS, estado civil viúva, profissão 
técnica social, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/10/1983), residente e domiciliada no 
Itaim Paulista, São Paulo, SP, filha de Erundino de Jesus e de Gildeci Olindina de Jesus.

O pretendente: FRANCISCO SILVA LISBOA, estado civil divorciado, profissão cortador, 
nascido em Aiquara, BA, no dia (20/06/1974), residente e domiciliado no Jardim Santo 
Antônio, São Paulo, SP, filho de Antonio Lisboa Sena e de Maria da Conceição Sena. A 
pretendente: FRANCIENE DE SOUZA ALVES, estado civil divorciada, profissão ajudante 
de loja, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (28/04/1977), residente e domiciliada no 
Jardim Santo Antônio, São Paulo, SP, filha de Francisco José Alves e de Maria Danuzia 
de Souza Alves.

O pretendente: ARISTÓTELES PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1980), residente e domiciliado 
no Itaim Paulista, São Paulo, SP, filho de Brasiliano Feitosa Silva e de Veranilda Pereira 
Silva. A pretendente: ALESSANDRA CASSIA BARBOSA, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativo, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (01/12/1984), 
residente e domiciliada no Itaim Paulista, São Paulo, SP, filha de Antonio Barbosa e de 
Dirce Caciaguerra.

O pretendente: RAPHAEL SBARRO SIMONETTI, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1999), residente e domiciliado no Itaim Paulista, 
São Paulo, SP, filho de Claudio Marcio Simonetti e de Roberta Sbarro Simonetti. A preten-
dente: MELISSA FELIX LIMA, estado civil divorciada, profissão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/07/1991), residente e domiciliada no Itaim Paulista, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Lima e de Simone Felix Lima.

O pretendente: DOUGLAS VIEIRA MESSIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Santo André, SP, no dia (02/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Messias da Silva e de Erineide Silva Vieira. A 
pretendente: AMANDA DE MATOS FONSECA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Valente, BA, no dia (16/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jocenildo Fonseca e de Maria Angelica de Matos Fonseca.

O pretendente: LEONARDO FARIA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/2001), residente e domiciliado na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Donizete Faria de Souza e de Antonia Marcia 
de Souza. A pretendente: KARINA BORGES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/04/1997), residente e domiciliada na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Florisvaldo Alves de Almeida e de Maristela 
Borges de Almeida.

O pretendente: RAUL ROCHA LUZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (09/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Eduardo dos Santos Luz e de Adriana de Souza Rocha. A pretendente: ARIADNE 
MONTEIRO CARNEIRO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida 
em Fortaleza, CE, no dia (08/09/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Suzely Monteiro Carneiro.

O pretendente: DANIEL MENDES PONTES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1997), residente e domiciliado no 
Jardim Santo Elias, São Paulo, SP, filho de Marcilio Herculano de Oliveira e de Valeria 
Mendes Pontes de Oliveira. A pretendente: ISABELLA VITÓRIA FÉLIX FALCÃO, esta-
do civil solteira, profissão empresária, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/2000), 
residente e domiciliada no Jardim Santo Elias, São Paulo, SP, filha de Silvio Marinho 
Falcão e de Renata Carvalho de Félix.

O pretendente: ALEX SANDRO ARRUDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Triunfo, PE, no dia (28/01/1992), residente e domiciliado no Jardim 
Lourdes, São Paulo, SP, filho de Valdeci Eugenio dos Santos e de Maria das Dores Arruda 
dos Santos. A pretendente: LETICIA PIECHAZEK DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1998), residente e domiciliada 
no Jardim Lourdes, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto de Oliveira e de Eliana de 
Lourdes Piechazek de Oliveira.

O pretendente: MATEUS RAMOS DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão pintor 
automotivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/05/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Raimundo Ferreira de Araujo e de Sonia 
Maria Ramos de Araujo. A pretendente: GABRIELY DO CARMO SANTOS, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/02/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gileade Pires dos Santos e de Antonia 
Maria do Carmo Silva.

O pretendente: MÁRCIO LUIZ DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (15/03/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz José de Lima e de Jorilda da Silva Lima. A pretendente: 
MARLUCE MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, 
nascida em Bezzeros, PE, no dia (28/04/1984), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Cícero José Olimpio e de Maria Francisca de Souza.

O pretendente: LUCIANO GOMES DA SILVA, estado civil viúvo, profissão ajudante 
geral, nascido em Quixeramobim, CE, no dia (23/07/1954), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Gomes da Silva e de Maria Vicente da 
Silva. A pretendente: MARIA LUCINEIDE DA SILVA SARAIVA, estado civil viúva, 
profissão técnica de nutrição, nascida em Pedra Branca, CE, no dia (28/10/1958), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Quinto da 
Silva e de Maria Gonçalves da Silva.

O pretendente: ROMARIO NOVAES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em Santa Isabel, SP, no dia (15/07/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Conceição da Silva e de Neusa Dias Noaves. 
A pretendente: ANDREZA OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edmilson Agripino dos Santos e de Benedita Gonçalves da Silva 
Oliveira dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE WEBER DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
motoboy, nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/11/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Aranha de Oliveira e de Erenice dos Santos 
Oliveira. A pretendente: MICHELLE DOS SANTOS EVANGELISTA, estado civil sol-
teira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/03/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Evangelista e de Elena Maria 
dos Santos Evangelista.

O pretendente: BRUNO DA CUNHA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/06/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Geraldo Lopes Ferreira e de Eva Lucas da Cunha. A pretendente: 
INGRID FRANCINE MARTINS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (22/02/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luiz Carlos Martins e de Eliana Aparecida Paulino Martins.

O pretendente: JOSÉ CÉSAR CRUZ, estado civil solteiro, profissão auxiliar de expedição, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Joaquim Gonçalves Cruz e de Ana Pereira Cruz. A pretendente: 
NEUSA DE CARVALHO SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Indaia-
bira, MG, no dia (09/07/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Januário Pereira da Silva e de Maria Pereira de Carvalho Silva.

O pretendente: LUIZ ALFREDO ALVES BERTO, estado civil solteiro, profissão escri-
turario, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/03/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gilmar Almeida Berto e de Rosa Alves de Sousa Berto. A 
pretendente: KETLY DE SOUZA CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de classe, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Pedro Cavalcante e de Maria José de Souza 
Cavalcante.

O pretendente: THIAGO PEIXOTO LIMA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jones Moreira Lima e de Margarete Gonçalves Peixoto. A pretenden-
te: ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Anisio de Abreu, PI, no dia (12/06/1980), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Carvalho dos Santos e de Maria Jaíde Ferreira dos Santos.

O pretendente: EDIEL FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão pintor 
residencial, nascido em Anisio de Abreu, PI, no dia (01/02/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Carvalho dos Santos e de Maria Jaide Ferrei-
ra dos Santos. A pretendente: IVONETE FERREIRA DA COSTA, estado civil divorciada, 
profissão cozinheira, nascida em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (13/01/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Angelo Firmino da Costa 
e de Dionea Ferreira da Costa.

O pretendente: ANDRÉ SANTIAGO CHAVES, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido em Salvador, BA, no dia (18/02/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Jordani Lima Chaves e de Morlúvia Santiago. A pretendente: CYNTHIA 
GARBIN DE MELO, de nacionalidade brasileira, coordenadora administrativa, solteiro, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1985), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Carlos Alberto de Melo e de Cecilia Garbin de Melo.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO ROSSETTI, de nacionalidade brasileira, empresá-
rio, solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (21/07/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Celso Rossetti e de Eliane Marcolongo 
Rossetti. A pretendente: KAREN NOGUEIRA COQUETI, de nacionalidade brasileira, 
empresária, solteira, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (24/07/1985), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdir Aparecido Coqueti e de Ivonete 
Nogueira da Silva Coqueti.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, zelador, viúvo, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (15/04/1962), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Manoel Alves da Silva e de Ernestina Maria Pereira da Silva. A 
pretendente: JUVENALINA ARAÚJO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do-
méstica, viúva, nascida em Anagé, BA, no dia (28/08/1966), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Oriosvaldo Moreira Araújo e de Ana Maria dos Santos.

O pretendente: JOSÉ MAURI DE FIGUEIRÊDO, de nacionalidade brasileira, gerente 
comercial, divorciado, nascido em Jaguaribe, CE, no dia (05/07/1966), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Pereira de Figueirêdo e de Maria Valdeisa 
de Figueirêdo. A pretendente: FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA MORAIS, de 
nacionalidade brasileira, doméstica, divorciada, nascida em Campinas do Piauí, PI, no 
dia (11/05/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Angelo Pereira da 
Silva e de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: LUIS HENRIQUE MARQUES ZLOCHEVSKY, de nacionalidade brasi-
leira, empresário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celso Zlochevsky e de Eliana Regina Marques 
Zlochevsky. A pretendente: LAISA THIAGO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, em-
presária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/02/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Ari Oscar Sá Ribeiro e de Eunice Thiago Borges Ribeiro.

O pretendente: MARCOS VINICIUS QUIZADAS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro ambiental e urbano, solteiro, nascido em Catanduva, SP, no dia (18/02/1988), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio João Ubaldino de Lima e de 
Sônia Maria Quizadas de Lima. A pretendente: JOICE RUEDA, de nacionalidade brasileira, 
tecnóloga em agronegócios, solteira, nascida em Pindorama, SP, no dia (27/10/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rueda Filho e de Natalina 
Cecilia Castrello Rueda.

A pretendente: MARIA ANGÉLICA DE BARROS, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, solteira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (18/08/1966), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Gilberto de Barros e de Neide Tereza de Barros. A pretendente: 
SÔNIA MARIA HOFFELDER, de nacionalidade brasileira, aposentada, solteira, nascida 
em Ibicaré, SC, no dia (15/08/1966), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
João Balduíno Hoffelder e de Anita Mühl Hoffelder.

O pretendente: MATHEUS AUGUSTO FONSECA DIAS, de nacionalidade brasileira, 
gestor de tráfego, solteiro, nascido em São João de Meriti, RJ, no dia (07/04/1999), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amilton Teixeira Dias e de Olivia 
Aparecida da Fonseca. A pretendente: HADASSA PIO BARBOSA SANTANA, de nacio-
nalidade brasileira, professora, solteira, nascida em Vila Velha, ES, no dia (19/09/1998), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel Santana Silveira e de Sisera 
Pio Barbosa Silveira.

O pretendente: OTÁVIO MICELLI NETO, de nacionalidade brasileira, médico, divorciado, 
nascido em Paranaíba, MS, no dia (26/01/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Otávio Micelli Júnior e de Mirtes Aparecida Pignatari Micelli. A pretendente: 
MARINA MANRIQUE COAN, de nacionalidade brasileira, biomédica, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (21/04/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Affonso Coan Filho e de Teresa Cristina Manrique Coan.

O pretendente: PAULO SERGIO SOUZA PINA, de nacionalidade brasileira, dentista, 
solteiro, nascido em Livramento de Nossa Senhora, BA, no dia (12/12/1988), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Manoel de Pina e de Terezinha Maria de 
Souza Pina. O pretendente: LUIZ MARCELO ALMEIDA DE ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, médico, solteiro, nascido em Itaperuna, RJ, no dia (17/08/1990), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos de Araujo e de Maria de Fatima Almeida.

O pretendente: RICARDO FERRAZZI JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, técnico de 
esgrima, solteiro, nascido em Porto Alegre, RS, no dia (05/05/1986), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Ricardo Neves Ferrazzi e de Claretise Pinto Rodrigues 
Ferrazzi. A pretendente: UIARA LIMA COELHO, de nacionalidade brasileira, designer 
de moda, solteira, nascida em Brasília, DF, no dia (20/05/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Sebastião Coelho de Pinho e de Lucileide de Sousa Lima.

O convivente: SERGIO ANDRÉ CASTELANI, de nacionalidade brasileira estado civil sol-
teiro, economista, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1983) residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Sergio Castelani e de Leonice Castelani. A convivente: SARA 
CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira estado civil solteira, administradora 
de empresas, nascida em Taboão da Serra, SP, no dia (06/06/1985), residente e domicilia-
da em São Paulo, SP filha de Valdomiro Dias dos Santos e de Luzia Gomes dos Santos.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

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

Jornal Empresas & Negócios
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCAS SANTOS DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, profissão 
copeiro, estado civil solteiro, nascido em Euclides da Cunha - BA, no dia (25/12/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edmundo Salviano de 
Santana e de Perpétua Maria Santos de Santana. A pretendente: VALDIRENE GONÇAL-
VES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado civil solteira, 
nascida em Euclides da Cunha - BA, no dia (02/03/2000), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luis Jesus da Costa e de Inácia Nunes Gonçalves.

O pretendente: MIKAEL ESTEBAN DEL VALLE, de nacionalidade brasileira, profissão 
médico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/02/1994), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josiel Elias Del Valle e de Elena 
Esteban Del Valle. A pretendente: NAYARA BERNARDES BRANDÃO MOURA, de na-
cionalidade brasileira, profissão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (13/05/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Jairo Brandão Moura e de Carla Aparecida Bernardes da Silva Moura.

O pretendente: RENATO ALVES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico 
mecânico, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia (13/08/1989), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Everaldo Alves da Silva e de Maria 
de Lourdes Alves Silva. A pretendente: LUMA DE SOUZA MARQUES, de nacionalidade 
brasileira, profissão professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(05/09/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nestor 
Marques Filho e de Telma de Cássia Ferreira de Souza Marques.

O pretendente: LUCAS DAL ROVERE GARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(18/03/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rafael 
Garcia e de Erica Dal Rovere Garcia. A pretendente: ADRIANA LOPES FERNANDES, de 
nacionalidade brasileira, profissão tradutora e intérprete, estado civil solteira, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (03/12/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Claudio Lopes Fernandes e de Ivanir Carvalho Sateles Lopes Fernandes.

O pretendente: MATEUS BAPTISTA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profis-
são educador físico / acupunturista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(08/02/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos 
Baptista do Nascimento e de Terezinha Marcatti do Nascimento. A pretendente: CLÁUDIA 
REGINA DE PRETTO, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil soltei-
ra, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/08/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Névio João de Pretto e de Marlene Ciurana Fernandez de Pretto.

O pretendente: IAGO ARGOLO DAVINI, de nacionalidade brasileira, profissão corretor de 
seguros, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/07/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Julio Davini Junior e de Solange 
Quadro Argolo Davini. A pretendente: DANIELLE SCHEFFER NATAL, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(09/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Waldomiro 
Natal Junior e de Nuncy Scheffer Natal.

O pretendente: WALTER ELIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ana-
lista de telecomunicações, estado civil divorciado, nascido em Umuarama - PR, no dia 
(18/02/1965), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Elias da Silva e de Tereza Ferreira Morais. A pretendente: JULIA PARADISO GONÇAL-
VES, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (03/04/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Pasquale Paradiso e de Valda Paradiso.

O pretendente: LINCOLN GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
policial militar, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/04/1972), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Deusdete Rocha de 
Oliveira e de Sizélia Ferreira Gomes. A pretendente: IVANILZA LEME DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (23/01/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Leme de Oliveira e de Aparecida Marques de Oliveira.

O pretendente: ROBERTO DA SILVA PAIVA, de nacionalidade brasileira, profissão mo-
torista, estado civil divorciado, nascido em Sanharó - PE, no dia (27/04/1958), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gumercindo José de Paiva e 
de Judite Maria da Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, profissão auxiliar administrativa, estado civil divorciada, nascida em 
Tomar do Geru - SP, no dia (26/10/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Augusto dos Santos e de Maria Rosa Filha.

O pretendente: FELIPE CHAVENCO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profis-
são empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/04/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Milton Teixeira 
da Conceição e de Marcia Cristina Chavenco da Conceição. A pretendente: DANIELI 
GUIMARÃES MARCATO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/10/1992), residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, filha de Dirceu Marcato e de Leda Matos Guimarães Marcato.

O pretendente: FILIPE AQUILINO CASSANO, de nacionalidade brasileira, profissão 
médico veterinário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/02/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Carlos Cas-
sano e de Luciana Aquilino Cassano. A pretendente: BRUNA APARECIDA TOLEDO 
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (13/11/1995), residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, filha de Wilian Faria Rodrigues e de Luciana Toledo Rodrigues.

O pretendente: JORGE MARCOS DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão 
enfermeiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/10/1976), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Marcos da Conceição e de 
Nilza Pereira da Conceição. A pretendente: CAROLINE DI NARDO, de nacionalidade 
brasileira, profissão biomédica, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (14/01/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro 
Luiz Di Nardo e de Sueli Chinalia Di Nardo.

O pretendente: RAFAEL GONÇALVES NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão 
policial militar, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/12/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gerson Gonçalves 
Nunes e de Miriam Gonçalves Nunes. A pretendente: TALITA NABARRETE GARCIA, 
de nacionalidade brasileira, profissão biomédica, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (29/10/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Epaminondas Lopes Garcia e de Sineia Nabarrete Garcia.

O pretendente: MATHEUS MARTINS PINHEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasi-
leira, profissão tecnólogo em logística, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (24/12/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Carlos Antonio Ramos de Souza e de Giovana Oliveira Martins. A pretendente: ISADORA 
SANTOS DE QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, profissão analista de insigth, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/01/1997), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Nilson Santos de Queiroz e de Elisabete Batista.

O pretendente: MARCELO HENRIQUE CORREIA, de nacionalidade brasileira, profissão 
consultor jurídico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/07/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arivaldo Correia e de 
Solange de Oliveira Correia. A pretendente: PAMELA DE LIMA OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (29/07/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Erinaldo Francisco de Oliveira e de Maria Dalva de Lima Oliveira.

O pretendente: FABIO DA COSTA MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/12/1981), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Carlos da 
Costa Monteiro e de Maria Regina Frugis Monteiro. A pretendente: MARILIA MAGALHÃES 
FAZIO, de nacional idade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil divorciada, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia (16/04/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Pedro Antonio Fazio e de Odete Magalhães Fazio.

O pretendente: RODRIGO MONIZ BARRETO, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de contas médicas senior, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(05/12/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto 
Moniz Barreto e de Neusa Leite Moniz Barreto. A pretendente: MICARLA GOMES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativa, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (29/07/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jose Gomes da Silva e de Maria Constantino de Melo da Silva.

O pretendente: DANILO CARLOS CAFFAGNI, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/10/1988), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos da Luz Caffagni e 
de Sandra dos Santos Caffagni. A pretendente: SARAH DE MOURA CHAIN, de nacio-
nalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (21/04/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Omar Abduni Chain e de Izabel Rodrigues de Moura Chain.

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: DÉCIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, profissão: confeiteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Araçuaí, MG, data-nascimento: 20/05/1967, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Décio Batista dos Santos e de Cecilda Olivei-
ra Batista. A pretendente: LUCIENE NAZARO CAVALCANTE, profissão: balconista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Dois Riachos, AL, data-nascimento: 19/11/1966, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cícero Florentino Cavalcante e de 
Marinilha Nazaro Cavalcante.

O pretendente: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, profissão: mecânico hidraulico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 
10/01/1976, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Pereira dos San-
tos e de Raimunda Pereira dos Santos. A pretendente: ANDREIA ALVES MARTINS, 
profissão: auxiliar de escritório, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/08/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Juraci 
Alves Martins e de Dailza da Silva Alves Martins.

O pretendente: GILBERTO DOS SANTOS LIMA, profissão: securitário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Agnaldo de Lima e de Valdete dos Santos Lima. O pretenden-
te: EZEQUIEL SOARES DA SILVA, profissão: encarregado administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1970, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Soares da Silva e de Josefa Francisca da Silva.

O pretendente: ROBERTO ARBOLEYA FERNANDES, profissão: operador de máqui-
nas, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP data-
nascimento: 08/06/1971, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio 
Honorato Fernandes e de Maria Arboleya. A pretendente: CRISTINA PAULA DE OLI-
VEIRA, profissão: técnica pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/11/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Maria José Paula de Oliveira.

O pretendente: MÁRCIO RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, profissão: coordenador de 
tecnologia da informação, estado civil: solteiro, naturalidade: Xique Xique, BA, data-
nascimento: 25/04/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco 
Carlos de Souza e de Miranilda Pereira de Souza. A pretendente: JÉSSICA PEREIRA 
DA SILVA DIAS, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturali-
dade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 24/11/1990, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Enoch Pereira da Silva e de Margarida dos Santos Dias.

O pretendente: JOSE SANTOS DA SILVA, profissão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/10/2002, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Fabio da Silva e de Frida Raimunda dos Santos Silva. A preten-
dente: THALIA DA SILVA FRANCO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Arlindo Franco e de Silvane Flor da Silva.

O pretendente: FELIPE DE SOUZA LIMA, profissão: produção, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/07/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Valdir Gomes Lima e de Maria da Penha Souza Lima. A preten-
dente: NATHALIA DE SOUSA MELLO, profissão: auxiliar de RH, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Claudio Jose Mello e de Marcia Ribeiro de Sousa Mello.

O pretendente: EVARISTO CHIAVELLI, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 07/11/1964, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Baptista Chiavelli e de Anna Chiavelli. A 
pretendente: SELMA REGINA SIMÕES SANTOS, profissão: servidora pública, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1973, residente e 
domiciliada em Rio Claro, SP, filha de Mario Simões Santos e de Jeanes Ferreira dos 
Santos.

O pretendente: EDUARDO DA SILVA ANDRADE, profissão: operador de corte e vinco, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/10/1973, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz da Silva Andrade e de Terezinha 
Celestino de Andrade. A pretendente: NILDETE DE SOUZA SANTOS, profissão: vende-
dora, estado civil: divorciada, naturalidade: Ibotirama, BA, data-nascimento: 28/10/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Alves dos Santos e de Terezi-
nha de Souza Santos.

O pretendente: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1999, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Simone de Oliveira. A pretendente: VITÓRIA REGINA 
SIQUEIRA DE GODOI, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/02/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Marcelo Luciano de Godoi e de Marcia Regina de Jesus Siqueira.

O pretendente: ISRAEL BASTOS DE JESUS, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silas Mariano de Jesus e de Marta Jeronimo 
Bastos de Jesus. A pretendente: LETICIA APOLINARIO CAMPOS, profissão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Pereira Campos e de Monica 
Apolinario Barbosa.

O pretendente: EDUARDO BATISTA DE MATOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1981, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Anisio Luiz de Matos e de Maria das Dores Batista 
de Matos. A pretendente: ELAINE SILVA GONÇALVES DE MOURA, profissão: auxi-
liar de compras, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/07/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Gonçalves de 
Moura e de Lisiêx Bezerra da Silva Moura Casamentos.

O pretendente: ERNEST ONYEMAECHI OGBO, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nsukka-Nigéria, data-nascimento: 03/12/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de John Ogbo e de Anthonia Ogbo. A pretendente: JULIA 
DA ROCHA LOPES DE SOUSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jose Lopes de Sousa e de Silvania Aparecida da Rocha.

O pretendente: PRINCEWILL TOCHUKWU OKERE, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Okpala-Nigéria, data-nascimento: 12/10/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jonathan Alajuruonye Okere e de Ann Akpashini 
Okere. A pretendente: ADNA SUELI MONTEIRO DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 29/06/1991, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Joselia Monteiro da Silva.

O pretendente: MACDONALD OZOEMENA SLYVANUS ANYIAM, profissão: comer-
ciante, estado civil: solteiro, naturalidade: Owerri-Nigéria, data-nascimento: 04/04/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastian Anyiam e de Patience 
Anyiam. A pretendente: BEATRIZ DE PINHO FRANÇA, profissão: auxiliar de operação, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 19/07/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Antonio Lima de França e de Luciana 
Santos de Pinho França.

O pretendente: DAVID BARRENSE DE SOUSA, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Salvador Rodrigues de Sousa e de Izenaide 
Dias Barrense. A pretendente: ALINE FRANCA DA MOTA, profissão: operadora de loja, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 31/08/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Santos da Mota e de Silvilei-
de Franca dos Santos.

O pretendente: MARCELO CLEMENTE DE NOVAIS, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jucuruçu, BA, data-nascimento: 01/01/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo Tomasio Clemente e de Marli Pereira de 
Novais. A pretendente: CAMILA LIMA DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1994, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Marciel Freires da Silva e de Maria Helena Lima.

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA DE JESUS, profissão: advogado, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1990, residente e domiciliado 
em Suzano, SP, filho de Jorlan de Jesus e de Elizabete Conceição Oliveira de Jesus. A 
pretendente: CAROLINE ELIAS DIAS, profissão: fonoaudióloga, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Joselito dos Santos Dias e de Maria Estela Elias Dias.

O pretendente: ERIK RODRIGUES DE FRANÇA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 09/07/1999, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Edson Rodrigues da Silva e de Zilmaria Caetano de França. 
A pretendente: PALOMA EDUARDA SILVA DE ALMEIDA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 15/08/2001, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Euclide Ferreira de Almeida e de Gisleide 
Martins da Silva.

O pretendente: MATEUS OLIVEIRA DA SILVA, profissão: funcionário público federal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1996, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Ribeiro da Silva e de Valdileuza 
Fernandes de Oliveira da Silva. A pretendente: MILENA RACHEL OLIVEIRA SILVA, 
profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/07/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
José Nilton da Silva e de Marlene Oliveira Silva.

O pretendente: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: eletricista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 05/12/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marco Antonio dos Santos e de Vanessa Al-
ves de Oliveira. A pretendente: REBEKA EDUARDO DA SILVA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/02/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Rafael da Silva e 
de Neuza Igreja da Silva.

O pretendente: NAILTON SOARES FLORINDA, profissão: tecelão, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/02/1998, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Clovis dos Santos Florinda e de Valdirene Soares. A preten-
dente: ELISANGELA CLAUDENI DA SILVA, profissão: auxiliar administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Luiz da Silva e de Claudeni Maria da Silva.

O pretendente: RICARDO DA SILVA LEMES, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Washington Lemes de Oliveira e de Valdelice Maria 
da Silva Lemes. A pretendente: KAREN PAULINO DE ARAUJO, profissão: agente de 
organização escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 11/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lazaro Rodrigues de 
Araujo e de Seil Paulino de Araujo.

O pretendente: EMERSON LUIS DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/03/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edson Luis da Silva e de Benedita Leandro da Silva. A preten-
dente: ANA KAROLINE DE BARROS OLIVEIRA, profissão: prendas domésticas, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adailton Gomes de Oliveira e de Patricia Cristina 
de Barros Oliveira.

O pretendente: JOSÉ FRANKLIM DA SILVA NETO, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Canindé, CE, data-nascimento: 22/03/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Freitas Barbosa e de Terezinha 
da Silva Barbosa. A pretendente: LUANA MARIA DA SILVA, profissão: assistente 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josefa Bernardo da 
Silva Rodrigues.

O pretendente: DIEGO NERY DE CARVALHO, profissão: chefe de seção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1991, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Juarez Andrade de Carvalho e de Sandra Sueli Nery de 
Carvalho. A pretendente: PRISCILA VIANA DOS SANTOS, profissão: auxiliar adminis-
trativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Arnaldo Pereira dos Santos e de 
Maria da Conceição Viana dos Santos.

O pretendente: VALNÊ FERREIRA DOS SANTOS, profissão: analista de inventá-
rio, estado civil: solteiro, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 08/01/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Marçal dos Santos e 
de Eunice Gregório dos Santos. A pretendente: GRAZIELA SHIRLEY BARBOSA 
TEIXEIRA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1977, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Moacir Jose Teixeira e de Josefa Barbosa Teixeira.

O pretendente: MARCO ANTONIO JACOB OLIVEIRA ROSA, profissão: ajudan-
te de pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/06/1967, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Walter de Oliveira Rosa 
e de Elza Jacob de Oliveira Rosa. A pretendente: PATRICIA REGINA DE FARIAS SIL-
VA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/05/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro 
Jose da Silva e de Vera Lucia de Farias Silva.

O pretendente: RONALDO DE OLIVEIRA PAZ, profissão: balconista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1968, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Ovilton de Oliveira Paz e de Maria Rosa de Jesus Paz. A 
pretendente: MICHELE SIQUEIRA DA SILVA, profissão: auxiliar administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidinei Moreira da Silva e de Eunice Siqueira 
da Silva.

O pretendente: ANTONIO VINÍCIUS MARQUES DE CASTRO SILVA, profissão: 
ajudante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
16/04/2003, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Severino Ramos Felix 
da Silva e de Angela Marques de Castro. A pretendente: JAMILE REGINA GOMES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/10/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas 
Gomes da Silva e de Josilene Regina Gomes.

O pretendente: LEANDRO ALVES DA ROCHA, profissão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Cardoso da Rocha e de Edna 
Alves da Costa Rocha. A pretendente: LARISSA DE ARAUJO SILVA SANTOS, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidney Candido dos 
Santos e de Jucelia de Araujo Silva Santos.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS LIMA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1983, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Nivaldo Pereira de Lima e de Ilza dos Santos Cruz. A 
pretendente: GIRLENE FERREIRA SILVA, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 05/09/1978, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marlene das Neves Ferreira da Silva e 
de Gercilio Pereira da Silva.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE NOVAIS DOS ANJOS, profissão: operador 
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/06/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alaide Novais dos 
Anjos. A pretendente: THAÍNA DE FREITAS SILVA, profissão: digitadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hozima da Silva e de Maria Joseli de 
Freitas Silva.

O pretendente: HAMILTON LELO LIMA CHAGAS, profissão: pensionista, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 24/12/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Odesio de Sousa Chagas e de Rai-
munda Lima Chagas. A pretendente: ANA CAROLINE DE ANDRADE MEDEIROS, pro-
fissão: montadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Heraldo Buriti de Medei-
ros e de Maria Iraildes da Paixão de Andrade.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS FERREIRA, profissão: perito TJSP, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira Sobrinho e 
de Maria Ferreira. A pretendente: ANA PATRICIA VITAL, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 
04/08/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonia Elessones 
Vital.

O pretendente: DIEGO BEZERRA, profissão: assistente comercial, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 21/12/1986, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Bezerra Sobrinho e de Francisca Fatima 
Bezerra. A pretendente: MARIA JOSÉ RICARTE DE ALENCAR, profissão: operadora 
de loja I, estado civil: solteira, naturalidade: Cachoeira dos Índios, PB, data-nascimento: 
27/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francinaldo Bezerra de 
Alencar e de Edilma Ricarte de Alencar.

O pretendente: LUCAS ALVES XAVIER, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Cleuma Alves Xavier. A pretendente: KAUANE TAINA DOS 
SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosemeire 
Augusta Pereira dos Santos.

O pretendente: ALLAN MONTEIRO ANTONIO, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joel Edson Antonio e de Debora Angelo Monteiro 
da Pas. A pretendente: NAIANE NATHALIE MALAQUIAS NASCIMENTO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Bonifacio Miranda Nascimento e de 
Vanessa Cristina Malaquias Ramos.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA PINTO, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edison Zaccarias Pinto e de Edimar Arruda de 
Oliveira. A pretendente: VANESSA GOMES DA SILVA, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1985, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Antonio da Silva e de Maria de 
Fatima Gomes da Silva.

O pretendente: VILKER MENDONÇA GOMES, profissão: oficial de manutenção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 18/01/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga Pereira Mendonça e de Clotilde 
Santos Gomes Mendonça. A pretendente: DAIANE APARECIDA DA SILVA, profissão: 
técnica de radiologia, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 17/08/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Edilson Santos da Silva e de Josileide Santos da Silva.

O pretendente: LEANDRO LERES DE MELO, profissão: agente de segurança pública, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/01/2000, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando Vieira de Melo e de Alessan-
dra Leres da Silva. A pretendente: LUANA RIBEIRO DE SANTANA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 19/09/2003, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Milton Carlos Ferreira de Santana e de Marcia 
Santos Ribeiro Soares.
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