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Certamente, durante a execução de tarefas diárias, temas relacionados 
à tecnologia e seus impactos acabam surgindo em algum momento da 
sua rotina. Seja no ambiente profissional ou pessoal, esse é um assunto 
debatido com frequência, tendo em vista a proporção que a tecnologia 
ganhou em nossas vidas. Isso porque, diariamente, somos bombardeados 
por novidades tecnológicas, desde softwares com diferentes funções e 
propósitos até mesmo gadgets inteligentes para facilitar o cotidiano. Nesse 
sentido, nada mais óbvio do que afirmar que a tecnologia faz parte do 
nosso presente e indiscutivelmente do nosso futuro – considerando, claro, 
todos aqueles que possuem fácil acesso aos recursos tecnológicos.  

cinco pontos de reflexão sobre o futuro  
da tecnologia

Com o desemprego ainda em alta, muitos brasileiros estão em busca de 
ter o seu próprio negócio como alternativa de voltar ao mercado de trabalho. 
Porém, muitas vezes a falta de dinheiro acaba se tornando uma barreira 
para começar empreender. Com um mercado cada vez mais inovador, já 
existem várias formas de arrecadar fundos, tendo a internet como a grande 
aliada, entre elas, uma das mais conhecidas, é através do crowdfunding, 
que provavelmente você ouviu falar como vaquinha online.  

Primeira plataforma de investimentos financeiros 
com foco no mercado de franquias

No universo corporativo, já é batido dizer que “o dado é o novo 
petróleo”. Com a hiperconexão e o advento da LGPD e do open 
banking, não restam dúvidas de que há interessantes possibilida-
des de uso desses dados para os cidadãos (agora soberano sobre 
suas próprias informações) e para as empresas que lidam com 
eles. As possibilidades devem aumentar ainda mais com o open 
insurance.  

A revolta dos dados

Sam Edwards_CANVA

negócios em Pauta

rolls-royce e seu automóvel 100% elétrico 
A Rolls-Royce Motor Cars confirmou que os testes de rodagem em vias 

públicas de seu primeiro modelo totalmente elétrico são iminentes. No 
anúncio deste momento seminal para a marca, o CEO da Rolls-Royce 
Motor Cars, Torsten Müller-Ötvös, disse: "Hoje, 117 anos depois, tenho 
orgulho de confirmar que a Rolls-Royce irá começar os testes em vias 
públicas de um extraordinário novo produto que irá elevar a revolução 
elétrica automotiva e criar o primeiro - e da mais fina qualidade - produto 
de superluxo em seu segmento. Este não é um protótipo. É o modelo 
real, que será testado aos olhos de todos e nossos clientes receberão as 
primeiras entregas do automóvel a partir do último trimestre de 2023". 
Com este novo produto, a empresa estabelece as credenciais para a 
eletrificação de todo o  portfólio de produtos até 2030.     Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: BMW Group Brasil 

news@ti

Webinar gratuito discute a eficiência  
da compatibilidade eletromagnética

@Dispositivos eletrônicos estão se tornando mais comple-
xos com a miniaturização e o aumento das taxas de dados. 

Produtos de ponta, como celulares, wearables, equipamentos 
industriais, automotivos, militares e aeroespaciais precisam 
operar em harmonia no ambiente eletromagnético em que são 
usados. Pensando nisso, a ESSS, em parceria com a Rohde 
& Schwarz, criou o webinar "Simulação e Testes Aplicados a 
EMC/EMI". O evento gratuito será na quarta-feira, dia 20 de 
outubro, às 10h30, com duração de 1h30min. As inscrições 
estão abertas no site (https://www.esss.co/biblioteca-tecnica/
webinar-simulacao-testes-aplicados-emi-emc/).    leia a 
coluna completa na página 2

audriusmerfeldas_CANVA

Ao redor do mundo existem 
muitas empresas idolatradas por 
seus clientes. 

A Disney, por exemplo, além de uma marca 
amada, é também uma das mais valiosas 

do planeta. Mas pense em uma empresa, no 
Brasil ou em qualquer outro lugar, que tenha o 
apreço e o carinho do público. Entre elas estão 
o Nubank, Azul, Apple, Universal ou como a 
Tesla, empresas pelas quais eu também sou 
apaixonado.

No entanto, independentemente do negócio, 
é importante refletir sobre a seguinte questão: 
quanto maior a sua expectativa, mais difícil é 
proporcionar a melhor experiência. Imagine, 
por exemplo, se programar para fazer uma 
viagem até a Disney por cerca de três anos 
(média de tempo de planejamento destas 
viagens) e, ao chegar lá, ter uma experiência 
ruim. Você se planeja, pensa em cada detalhe, 
chega à Disney com a sua família e ao passar 
por uma experiência negativa, tem uma ex-
pectativa frustrada.

Eu tive o privilégio de comprar e dirigir um 
carro de luxo nos Estados Unidos, da Tesla. 
Recentemente eu também tive a oportunidade 
de conhecer a fábrica da empresa e saber como 
ela impacta positivamente a vida de diversas 
pessoas. É um carro que literalmente dirige 
sozinho, eu não preciso encher de combustível, 
carrego na tomada da minha casa, gasto muito 
menos com ele e sou muito feliz por poder di-
minuir danos ao meio ambiente com um carro 
elétrico que não polui.

Durante um ano e meio fui totalmente feliz 
com a Tesla, aliás, eles excederam as minhas 
expectativas, uma vez que frequentemente 
traziam atualizações no sistema do carro, ofe-
recendo novas funções. Mas alguns meses atrás 
aconteceu um episódio que me decepcionou. 
Eu estava em um campeonato de futebol com 
meu filho, em um local há uma hora e meia de 
distância de onde eu moro aqui em Orlando e, 
de repente, o pneu do carro furou. 

Não sabia o que fazer, nem onde ficava o estepe 
ou por onde começar e então eu descobri da 
pior maneira que o carro da Tesla não possui 
essa ferramenta.

empresas amadas também podem 
oferecer experiências negativas
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Nesse momento, eu recorri a um amigo que 
tem mais experiência com a Tesla e perguntei 
como poderia solucionar a questão. Com muita 
tranquilidade, ele me orientou a acionar o botão 
de ajuda do computador do Tesla e informou 
que assim eu seria auxiliado pela equipe de 
atendimento.

Alguns meses atrás, esse amigo teve o mesmo 
problema e fez exatamente isso: apertou o botão, 
se conectou com a atendente e em menos de 
quinze minutos eles mandaram socorro para 
resolver o problema e consertar o pneu no 
próprio local, além de não ter sido necessário 
nenhum pagamento. Eu achei maravilhoso, 
então segui os mesmos passos. Ao me conectar 
com a agente, percebi que talvez ela estivesse 
em um dia ruim, mas ainda assim, ela representa 
a Tesla e veste a camisa da marca pela qual os 
clientes são apaixonados. 

Eu expliquei o problema que estava enfrentan-
do, mas ela não foi tão cordial e agiu de forma 
robotizada, explicando que não poderia fazer 
muito exceto convocar um guincho e direcionar 
para os locais de manutenção próximos à minha 
residência, onde eu não estava. A expectativa 
que eu tinha, que era alta, foi frustrada.

Diferentemente do serviço prestado ao meu 
colega, não tive um problema sanado e nem 
atendimento humanizado. 

Embora o processo seja o mesmo, os resul-
tados foram diferentes. No primeiro caso, com 
meu amigo, foi maravilhoso, ele saiu amando 
ainda mais a empresa. Enquanto no meu caso, 
eu continuei com o problema e não tive a re-
solução rápida.

A melhor solução foi oferecida pelo meu amigo: 
analisar a pressão dos pneus e encher em um 
posto de gasolina, para então verificar a borra-
charia mais próxima. Ao chegar à borracharia, 
eles consertaram em menos de trinta minutos. 
O meu problema foi resolvido, mas por mim e 
não pela Tesla.

Quando temos um carro como esse, de uma 
marca que possui clientes apaixonados, espe-
ramos que a empresa dê o suporte necessário 
nesses momentos. Eu tive que resolver esse 
problema sozinho e a consequência foi a decep-
ção com a Tesla. Ainda amo o meu carro, mas 
o amor que eu tinha pela marca foi impactado 
negativamente.

Faça essa reflexão: a sua marca pessoal ou seu 
negócio, tem um impacto na vida do outro? Qual 
a expectativa das pessoas que têm contato com 
a sua empresa? Todos têm alguma expectativa, 
seja ela baixa, média ou alta. O atendimento 
que você oferece deve ter relação direta com 
o tamanho da expectativa do seu cliente. Se 
o seu cliente tem expectativa alta e você pro-
porciona uma má experiência, ele vai reduzir 
a expectativa e consequentemente deixar de 
amar o seu negócio.

Para ter uma marca amada, longeva e que tem 
resultados extraordinários, você precisa exceder 
as expectativas dos clientes prestando atenção 
em cada detalhe para encantar seu público.

(Alexandre Slivnik é Profissional com 
habilidades extraordinárias na área de palestras 
e treinamentos, autor do best-seller 'O Poder da 

Atitude', é diretor executivo do IBEX – Institute for 
Business Excellence, sediado em Orlando - www.

alexandreslivnik.com.br).

AdministrAÇão

registro da coronaVac
O ministro da Saúde, Marcelo Quei-

roga, disse ontem (5) que um novo 
contrato do governo federal com o 
Instituto Butantan, para aquisição de 
vacinas contra a Covid-19, depende de 
registro definitivo do imunizante pela 
Anvisa. Atualmente, quatro vacinas 
são oferecidas à população: a Pfizer/
BioNTech e a Oxford Astra Zeneca, que 
já têm registro definitivo; a Janssen/
Johnson&Johnson e a CoronaVac, têm 
autorização apenas para uso emergen-
cial (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/armadilhas-na-gestao-quais-sao-e-como-administra-las/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/ir-2021-saiba-o-que-fazer-se-caiu-na-malha-fina/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/primeira-plataforma-de-investimentos-financeiros-com-foco-no-mercado-de-franquias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-pontos-de-reflexao-sobre-o-futuro-da-tecnologia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-revolta-dos-dados/
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News@TI
Unicred SC/PR investe em inovação na área 
da saúde

@A cooperativa de crédito Unicred Central SC/PR decidiu apoiar 
ações que busquem soluções inovadoras e tecnológicas para o 

setor. Para isso, anunciou recentemente investimentos no patrocínio 
do Hackmed, fertilizadora e incubadora de startups focadas no de-
senvolvimento de soluções e modelos de negócio inovadores para o 
sistema de saúde brasileiro. A gerente de marketing da Unicred SC/
PR, Ana Paula Thomaz Ribeiro, explica que a estratégia da institui-
ção vai diretamente ao encontro dos princípios cooperativistas que 
conduzem suas operações. “Acreditamos no progresso de nossos 
cooperados e clientes por meio da educação financeira e do incentivo 
a novos negócios, por isso, decidimos unir esforços para inserir cada 
vez mais essa cultura no mercado. Mais do que patrocinadores, somos 
parceiros do Hackmed”, explica.

São Paulo, quarta-feira, 06 de outubro de 2021 Negócios2

OpiniãO
As dores e as vantagens 

de estar na fronteira 
tecnológica 

As tecnologias mais 
inovadoras a para 
inteligência corporativa 
ainda estão em estágios 
muito iniciais de 
maturação.

Poucas companhias con-
seguirão ir além do buzz-
word no curto prazo. 

Com a internet inundada de 
buzzwords rasas e desinforma-
ção, é crítico o acompanhamento 
de fontes confiáveis para o real 
entendimento de potencialida-
des e mitos sobre as tecnologias 
que vão mudar o mundo nos 
próximos anos. A consultoria 
internacional Gartner, uma das 
principais fontes globais sobre 
tendências no mercado tech, 
divulgou a versão de 2021 do 
seu assim chamado "Technology 
Hype Cycle Chart". 

O gráfico, atualizado anual-
mente pela companhia, traz uma 
visão sobre o estado atual das 
principais tecnologias emergen-
tes no mundo, sob a ótica de um 
ciclo teórico de difusão. O mais 
interessante sobre esse ciclo te-
órico de difusão é que, apesar de 
ser uma generalização, é muito 
difícil para qualquer tecnologia 
escapar do padrão. O que varia 
na verdade é quão rápido cada 
uma das tecnologias indicadas 
vai passar por todas as etapas 
descritas no Hype Cycle Chart. 

São elas (em tradução livre): 
(i) technology trigger (gatilho 
tecnológico); (ii) peak of inflated 
expectations (pico das expec-
tativas infladas); (iii) trough of 
disillusionment (vale da desilu-
são); (iv) slope of enlightenment 
(curva de aprendizado); (v) 
plateau of productivity (platô 
de produtividade). De maneira 
muito sucinta, o gatilho tec-
nológico acontece quando os 
primeiros sinais de uma inovação 
tecnológica aparecem na acade-
mia ou em alguma área de P&D, 
seja de startups, grandes corpo-
rações ou centros de pesquisa. 

Na sequência, o pico das 
expectativas infladas ocorre 
quando o nível de maturidade da 
tecnologia ainda é muito baixo, 
mas a mídia e as redes sociais 
começam a apontá-la como 
"salvadora da humanidade". A 
próxima etapa, o vale da desi-
lusão, naturalmente acontece 
quando as empresas se dão 
conta de que não existe mágica, 
e que a aferição de valor com a 
tecnologia em questão demanda 
muito tempo, capital e atenção. 

A curva de aprendizado, por 
sua vez, ocorre com os avanços e 
desenvolvimentos incrementais 
oriundos da frustração da etapa 
anterior. E finalmente o platô de 
produtividade acontece quando 
as soluções e os caminhos para 
implementação daquela tecno-
logia já estão maduros, e o risco 
de adoção é, consequentemente, 
baixo. E onde estão as principais 
tecnologias utilizadas para cria-
ção de soluções de inteligência 
corporativa neste ciclo teórico 
de difusão? 

Olhando para o Hype Cycle 
Chart divulgado no ano pas-
sado, tínhamos as tecnologias 
denominadas embeded AI e ex-
plainable AI justamente no pico 

das expectativas infladas, com 
previsão para atingir o platô de 
produtividade respectivamente 
no período de 2 a 5 anos e 5 a 10 
anos. Considerando que nenhu-
ma dessas tecnologias entrou 
no gráfico de 2021, teriam elas 
atingido o vale da desilusão? 

Ao que tudo indica, sim. Para 
se ter uma ideia do que isso 
significa, segundo a Gartner, 
quando as tecnologias saem do 
vale da desilusão para entrar na 
curva de aprendizado, nem 5% 
dos potenciais consumidores 
conseguiram completar uma 
implementação bem-sucedida. 
Não é fácil ser early adopter. E 
no gráfico de 2021? Quais são 
e onde estão as principais tec-
nologias emergentes utilizadas 
para a construção de soluções 
de inteligência corporativa?

Bem, ignorando as tecnologias 
que estão há mais de 10 anos 
de distância do plato de produ-
tividade, como Quantum ML, 
podemos focar nos conceitos de 
Composable Applications (2 - 5 
anos para atingir o plato) e Data 
Fabric (5 - 10 anos para atingir 
o plato), ambas justamente vi-
vendo o pico das expectativas 
infladas. Importante destacar 
que propositalmente não es-
tou trazendo os conceitos de 
Embeded AI, Explainable AI, 
Composable Applications e Data 
Fabric pois estes podem ser 
facilmente acessados através de 
uma pesquisa simples no Google. 

Ao invés disso, a ideia do 
artigo é focar justamente no 
estágio de difusão das mesmas. 
A principal reflaxão que as duas 
últimas edições do Hype Cycle 
Chart nos traz é que existe um 
enorme descolamento entre o 
falar e o fazer quando se trata 
de soluções de inteligência cor-
porativa baseadas em AI. Hoje 
literalmente todas as grandes 
empresas dizem que tem ini-
ciativas neste sentido, realizam 
eventos de inovação, programas 
de conexão com startups, posts 
no LinkedIn. 

Todo mundo quer surfar o 
hype (com razão), mas só uma 
minuscula fração dessas em-
presas vai ter realmente trans-
formado os seus negócios pelo 
uso de AI dentro de 2 a 3 anos. 
Estas (não mais do que 5%) 
criarão gigantescas vantagens 
comparativas em seus merca-
dos. Mas como já foi dito antes, 
estar na fronteira tecnológica, 
de fato, exige muito mais com-
prometimento com inovação 
do que a criação de uma área 
de transformação digital e um 
programa de conexão com start 
ups para postar no LinkedIn. 

Exige investimento, foco e 
muita energia. Para os outros 
95% das grandes empresas, que 
querem o benefício da fronteira 
tecnológica mas não querem o 
risco da adoção, o jeito é reche-
ar o LinkedIn de postagens de 
inovação e esperar para fazer 
o catch up na segunda metade 
desta década. 

E você, leitor? Vai inovar de 
verdade ou só vai postar? 

(*) - É CEO da 4intelligence, startup?de 
soluções que apoiam a tomada de 

decisão por meio da análise de dados 
(4intelligence@nbpress.com).

Bruno Rezende (*)

Pesquisa indica que a escassez de 
talentos é a maior barreira para a 

adoção de tecnologias emergentes 
Executivos de TI citaram falta de talento antes do custo de implementação e riscos de segurança

De acordo com a mais recente 
pesquisa da Gartner, Inc., líder 
mundial em pesquisa e aconse-

lhamento para empresas, a escassez 
de talentos é a principal barreira para 
a adoção de tecnologias emergentes. 
O estudo mostra que 64% dos execu-
tivos de TI identificam a mão de obra 
como um complicador nesse processo 
de transformação, contra apenas 4% 
em 2020. A falta de disponibilidade 
de talentos foi citada com muito mais 
frequência do que outras barreiras este 
ano, como custo de implementação 
(29%) ou risco de segurança (7%). 

A disponibilidade de talentos é citada 
como o principal fator de inibição para 
a implementação de novas soluções em 
todos os seis domínios de tecnologia in-
cluídos na pesquisa - infraestrutura de 
computação e serviços de plataforma; 
rede; segurança; local de trabalho digi-
tal; automação de TI; e armazenamento 
e banco de dados. Os executivos de TI 
citaram a disponibilidade de talentos 
como o principal fator de risco de ado-
ção para a maioria das tecnologias de 
automação de TI (75%) e quase metade 
das tecnologias de local de trabalho 
digital (41%). 

“O esforço contínuo em direção ao tra-
balho remoto e a aceleração dos planos 
de contratação em 2021 exacerbou a es-
cassez de talentos de TI, especialmente 
para habilidades de sourcing, que permi-
tem o uso da Nuvem, Edge Computing, 
automação e entrega contínua”, avalia 
Yinuo Geng, Vice-Presidente de pesqui-
sa do Gartner. “Como um exemplo, de 
todas as tecnologias de automação de 
TI perfiladas na pesquisa, apenas 20% 
delas avançaram no ciclo de adoção 
desde 2020. A questão do talento é a 
culpada aqui.” 

Investimentos e implantações de 
tecnologias emergentes estão se acele-
rando - Apesar dos desafios em relação à 
contratação de talentos, os líderes de TI 
e de Infraestrutura e Operações (I&O) 
afirmam que aumentaram a adoção de 
tecnologias emergentes para impulsio-
nar a inovação conforme as organizações 
começam a se recuperar da pandemia. 

eles estão priorizando implantações de 
Nuvem e investimentos em tecnologias 
de segurança. 

Para permitir o movimento de infor-
mações entre locais físicos e virtuais, 
as organizações estão investindo pe-
sadamente na criação de uma sólida 
base de Nuvem Híbrida, suportada por 
tecnologias Multicloud. Sistemas de 
Nuvem distribuída, corretores de se-
gurança de acesso à Nuvem (CASBs) e 
planejamento de recursos empresariais 
(ERP) baseados em Nuvem estão entre 
as aplicações que estão chegando à fase 
de implantação em 2021, com os entre-
vistados afirmando que a resiliência é 
o principal motivador de investimento 
para 63% dessas tecnologias Cloud. 

Além disso, a segurança da infraestru-
tura é uma prioridade significativa para 
as organizações à medida que lidam com 
ameaças crescentes, especialmente 
para dispositivos de Endpoint e ambien-
tes de trabalho híbridos. De 2020 a 2021, 
o número de tecnologias de segurança 
em implementação aumentou acentua-
damente - de 15% para 84%. Em 2021, 
64% dos entrevistados relataram que 
aumentaram ou planejam aumentar os 
investimentos em tecnologias de segu-
rança, contra apenas 31% em 2020. “Os 
líderes de tecnologia que não revisarem 
sua estratégia de segurança de infra-
estrutura enfrentarão muitos desafios 
com novos ataques cibernéticos em 
suas organizações”, diz Geng.
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Em todas as áreas de tecnologia, 
58% dos entrevistados relataram um 
aumento ou um plano para aumentar o 
investimento em tecnologia emergente 
em 2021, em comparação com 29% 
em 2020. Além disso, as funções de 
I&O testemunharam uma redução nos 
prazos de implantação, com todas as 
tecnologias em implantação esperadas 
para alcançar a adoção nos próximos 
seis a 18 meses. 

“Isso indica que as organizações se 
sentem mais confortáveis   implantando 
diretamente novas tecnologias para ace-
lerar o crescimento, em vez de depender 
de um longo período de observação 
para desenvolver o caso de negócios”, 
diz o analista. 

Além disso, um número maior de 
líderes (dentro e fora da função de 
TI) está influenciando as decisões de 
investimento em tecnologia neste ano, 
impulsionando a tendência de "entrega 
democratizada". Em 2021, 82% dos lí-
deres de TI concordam ou concordam 
totalmente que os líderes de negócios 
fora de TI influenciam as decisões de 
adoção de tecnologia emergentes em to-
dos os domínios de tecnologia avaliados. 

Nuvem e tecnologias de segurança 
priorizadas - Resiliência e melhoria 
da infraestrutura crítica de TI são as 
principais prioridades para equipes de 
I&O e outros líderes de TI em 2021, de 
acordo com a pesquisa. Como resultado, 
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VAVocê já ouviu falar em nomofobia ou 
no-mobile? O nome pouco conhecido 
refere-se a uma fobia que tem crescido 
em todo o mundo. Trata-se do medo 
irracional de ficar sem o celular. Esse 
medo também é conhecido como 
síndrome da dependência digital. 
Pesquisa publicada pela Digital Tur-
bine mostra que 20% dos brasileiros 
não ficam mais de 30 minutos longe 
do celular.

Para o psicólogo José Franco, pro-
fessor e coordenador do curso de 
psicologia da Faculdade Anhanguera, 
os estados ansiosos, tão comuns no 
mundo moderno, somados à necessi-
dade de relacionamento social (agora 
mais intensificados com o pressuposto 
das redes sociais), podemos consi-
derar que essa necessidade, gera em 
algumas pessoas, a necessidade de 
estar sempre perto de um celular. 
"Esses nos acompanham aonde vamos, 
registram nossos melhores momentos 
e, em muitos casos, dormem ao nosso 
lado todos os dias, se tornando um 
objeto essencial na rotina. Com isso, 
por toda essa convivência, as pessoas 
se tornaram dependentes tecnologi-
camente.", explica o professor.

A nomofobia não está ainda incluída 
no DSM-5 que é o manual diagnóstico 
e estatístico de transtornos mentais 

da APA - Associação de Psiquiatria 
Americana, mas de forma correlata a 
fobia por jogos e vídeo games está, e isso 
de forma análoga, podemos considerar 
como um tipo de transtorno.

O estudo da plataforma de mídia 
também apontou que 92% dos brasi-
leiros fazem compras pelo celular e 
que desse percentual 30% passaram 
a comprar ainda mais pelo aparelho 
móvel após o início da pandemia. José 
Franco também destaca que, apesar da 
comodidade ofertada pelos aparelhos, 
é preciso ficar atento aos sinais que 
indicam vício, como é o caso do uso da 
internet, jogos e videogames. "Pratica-
mente todo mundo tem um celular no 
bolso e faz uso dele ao longo do dia. E, 
provavelmente, bastante. Isso, pois o 
brasileiro é fã do celular e de internet. 
Há pesquisas que dizem que, em média, 
passamos 4h à frente das telas. Além 

disso, o desbloqueamos mais de 60 
vezes ao dia. Porém, esse uso tão 
constante se torna prejudicial para 
algumas pessoas. Entre os danos, são 
comuns os relatos relacionados a pro-
blemas de visão, falta de relaxamento, 
insônia e ansiedade, principalmente."

Levantamento do Google mostra 
que 73% dos brasileiros não saem de 
casa sem os seus dispositivos.

O especialista ressalta que o uso da 
tecnologia não é um problema em si, 
mas a maneira como nos relacionamos 
com ela, já que o celular é um item qua-
se que essencial para muitas pessoas 
que usam para trabalhar e estudar. Ele 
defende que o uso deve ser de forma 
saudável para que o aparelho seja 
um auxílio e não uma dependência. 
"Uma das melhores características de 
um celular é que você pode realizar 
várias tarefas facilmente. No entanto, 
é necessário estabelecer uma relação 
de quando usá-lo. Se é necessário para 
o trabalho, por exemplo, limite-se a 
usá-lo apenas durantes as horas de 
trabalho. Com isso, quando criamos 
uma "rotina" clara sobre o seu uso, nos 
dedicamos mais para outros momen-
tos, como ficar em casa com a família. 
Isso torna melhor o melhor controle 
sobre o nosso comportamento perante 
o uso do celular na rotina", conclui o 
psicólogo.

Nomofobia: conheça o medo de ficar sem celular 
e os riscos causados pelo vício no aparelho
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das PMEs no Brasil, integrando a expertise dos profissionais contábeis 
com os serviços bancários. Além de possibilitar a união entre as PMEs e 
os contadores, o Contbank planeja facilitar o crédito para essas empresas, 
permitindo que tenham acesso a mais produtos, assim como melhores 
condições de pagamento e juros. Paulo Castro, CEO e fundador do 
Contbank, diz que a ideia é fazer uma revolução no mercado de fintechs 
voltadas para pequenas e médias empresas. As PMEs são 99% das em-
presas no Brasil e mesmo assim o empresário tem muitas dificuldades 
em conseguir crédito para expandir o seu negócio. O Contbank quer 
mudar isso. Saiba mais em: (https://contbank.com/). 

E - Livros Infantis
Este ano, o programa “Leia para uma Criança”, do Itaú Social, distribuirá 
gratuitamente 2 milhões de livros infantis. O oferecimento será feito 
exclusivamente para escolas e creches públicas, bibliotecas comuni-
tárias, OSCs (organizações da sociedade civil) e outros equipamentos 
públicos voltados para a garantia de direitos das crianças de 0 a 6 anos. 
Os livros selecionados para esta edição são “Enquanto o almoço não fica 
pronto” e “Os olhos do jaguar”. As instituições podem solicitar um kit, 
ou seja, os dois livros, para cada criança atendida ou matriculada, pelo 
site (itausocial.org.br/leiaparaumacrianca). 

F - Qualificação de Jovens 
O governo alemão criou o sistema dual de ensino há mais de 100 
anos, permitindo que futuros profissionais possam conciliar suas 
atividades empregatícias com a aquisição de conhecimento teórico 
referente às atividades de seu trabalho. Esse método tem ganhado 
força em vários países, inclusive no Brasil. Ciente dos benefícios do 
ensino dual, o Colégio Humboldt, em parceria com a Câmara de Co-
mércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo, que é responsável 
pela viabilização do sistema no país, oferece três cursos dentro do 
programa de gestão empresarial: Gestão em Logística; Gestão de 
Processos Industriais; e Gestão em Tecnologia da Informação. Este 
último é um curso novo, ofertado devido ao aumento na demanda por 
profissionais da área. Empresas que tiverem interesse em participar 
do programa podem entrar em contato pelo e-mail (dual@ahkbrasil.
com) ou pelo tel. (11) 5180-2360. 

G - Negócios com Mães
A B2Mamy, empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de 
inovação e tecnologia para que sejam líderes e livres economicamente, 
promove o “Power Pulse Batch 11”, com o patrocínio das empresas: a 

A - Mercado Jurídico 
A Fundação Estudar abriu inscrições para o evento ‘Conexão Mercado 
Jurídico’. A iniciativa gratuita acontece nos dias 10 e 11 de novembro e 
é destinada aos talentos brasileiros interessados no tema e que buscam 
conhecer departamentos jurídicos de diversas empresas. A organização 
irá selecionar 200 universitários, recém-formados ou em início de carreira. 
Os jovens terão a oportunidade de acompanhar bate-papos virtuais com 
lideranças do mercado jurídico, participar de painéis de conteúdo, fazer 
networking com jovens de alto potencial e interagir com profissionais de 
recrutamento e lideranças das empresas. Aqueles com melhor desempe-
nho no processo seletivo do Conexão são convidados a realizar um pitch 
para as empresas. Inscrições e mais informações: (www.napratica.org.br). 

B - Jovens Lideranças
O Instituto Anga, empresa do Grupo Anga&Diamo, holding de serviços de 
implementação de cultura humanizada, capitalismo consciente e inclusão 
social, está com inscrições abertas para a 5ª edição do prêmio Young Leaders, 
que objetiva formar e educar, a próxima geração de jovens lideranças que 
farão o futuro das organizações no país, bem como selecionar e reconhe-
cer os jovens talentos intraempreendedores que estão transformando as 
organizações de dentro para fora. Os finalistas do prêmio fazem parte da 
Comunidade Young Leaders, que hoje conta com mais de 100 jovens que 
fazem parte das maiores empresas do país. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo site: (https://institutoanga.com.br/premio-2021/).  

C - Películas Automotivas
A Eastman Chemical Company concordou em adquirir os negócios e ativos 
da Matrix Films, LLC, comerciante de performance films PremiumShield, 
incluindo sua extensa linha de moldes de películas automotivas. Esta 
aquisição expandirá as capacidades de desenvolvimento de moldes de pe-
lícula de proteção de pintura, banco de dados padronizados e experiência 
em treinamento de instalação da Eastman. Ela também complementará 
a base de revendedores automotivos da Eastman na América do Norte, 
Europa e Oriente Médio, para impulsionar o crescimento em películas 
de proteção de pintura e películas para janelas. Fundada em 1920, a 
Eastman é uma empresa global de materiais especiais, que produz uma 
ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas usam 
todos os dias. Saiba mais em: (www.eastman.com).

D - Facilitando o Crédito
O Contbank , fintech especializada em produtos para pequenas e médias 
empresas, chega ao mercado como o compromisso de mudar o cenário 

Danone e a PlayKids. Será focado em acelerar startups dos segmentos 
Babytech, Edtech, Foodtech, Martech, Retailtech, Healtech, Femtech em 
fase operacional, com um modelo de negócios validado, com faturamento 
e que buscam tração. Sem custo algum, as mães e mulheres interessadas 
podem inscrever suas startups até sexta-feira (8). Após a seleção, a 
jornada será divida em duas fases: a primeira, fase Lauch, contará com 
50 startups selecionadas para as seis semanas de imersão no negócio, 
e a segunda, fase Traction, escolherá as 20 que mais se destacarem na 
primeira parte para passar por mais dois meses de aceleração. Saiba 
mais em: (https://www.b2mamyeplace.com.br/power-pulse-batch-11).

H - Quero ser Dev 
A Locaweb, uma das empresas pioneiras em soluções B2B para transfor-
mação digital de negócios no Brasil, abre as inscrições para a 7ª edição 
do Quero ser Dev, programa de formação de novos desenvolvedores. 
O curso será online, prático, voltado para a construção de aplicações 
web modernas e contando com mentoria de profissionais referência no 
mercado. São 12 semanas de formação, com 126 horas de conteúdo, 
contando com trilhas de desenvolvimento técnico, carreira, bate-papo 
com gestores de desenvolvedores, entre outras iniciativas. O curso 
conta com 25 vagas e os participantes poderão participar dos proces-
sos seletivos do Grupo Locaweb e ter chance de serem contratados 
por alguma de suas empresas. Mais informações e inscrições: (www.
queroserdevlocaweb.com.br).

I - Construção Civil
Gratuito e 100% online, transmitido por plataforma exclusiva, nos próxi-
mos dias 25 e 26 acontece a 1ª Feira Virtual de Construção Sustentável, 
que objetiva servir de palco para troca de conhecimentos e realização de 
negócios entre diferentes empresas, a sociedade civil e o setor público, 
estimulando o mercado e fortalecendo cadeias de produção sustentáveis 
na construção civil. O propósito é ser referência na divulgação e dissemi-
nação de inovações sustentáveis no setor da construção civil do Brasil. 
Além da troca de informações, está prevista a realização de rodadas de 
negócios com produtos e serviços relacionados à eficiência energética 
entre empresas e consumidores. Mais informações e inscrições: (https://
feiraconstrucaosustentavel.com.br/inscricoes/).   

J - Energia Eólica 
O governo do Rio Grande do Norte anunciou a assinatura de um pro-
tocolo para a instalação de um projeto-piloto de armazenamento de 
energia produzida pelo vento. O estado é o maior produtor de energia 
eólica do país, capacidade que atrai investimentos do setor privado na 
produção de energia limpa em terras potiguares. A 2W Energia, uma 
das principais plataformas de energia renovável do país, deu início à 
mobilização das obras do Complexo Eólico Anemus, nos municípios 
de Currais Novos e São Vicente. Formado por três parques, com 33 
aerogeradores com potência nominal de 4,2 MW cada, o projeto será 
desenvolvido pela Allonda, empresa de engenharia com foco em so-
luções sustentáveis. O início da geração de energia está previsto para 
o segundo semestre de 2022.

A eficácia do marketing 
boca a boca em uma 

sociedade hiperconectada

Você já deve ter 
ouvido alguém 
falando ou lido em 
jornais e portais 
de notícias, que 
vivemos a era do 
conhecimento e 
que estamos em 
uma sociedade 
hiperconectada

O acesso às informa-
ções e a troca de im-
pressões sobre todas 

as coisas nunca aconteceu 
de maneira tão rápida e tão 
fácil. Se a intenção for tirar 
alguns dias de férias com a 
família, basta pesquisar na 
internet e nas redes sociais a 
respeito do destino preten-
dido, sobre as hospedagens 
com a melhor relação cus-
to-benefício e programar a 
viagem. 

Na hora de comprar um 
smartphone, por exemplo, 
é comum que as pessoas 
troquem informações com 
amigos e familiares a res-
peito de determinada marca 
e modelo e que recorram 
às notícias disponíveis nas 
redes, bem como aos sites 
que reúnem reclamações 
para entender se o investi-
mento vale a pena. Ou seja, 
tudo ficou muito dinâmico 
e o acesso às informações é 
instantâneo.

Viver em um mundo hiper-
conectado trouxe muitas 
vantagens para todos nós. 
Consumidores conseguem 
fazer uma triagem mais 
adequada e selecionar me-
lhor marcas, produtos e 
fornecedores. As empresas, 
por sua vez, precisaram se 
esmerar não só na qualidade 
empregada nos produtos 
e serviços, mas no atendi-
mento prestado aos seus 
clientes.

Com a pandemia, a neces-
sidade de isolamento e boa 
parte da vida acontecendo 
no meio digital, a hiperco-
nectividade se acentuou, 
sem sombra de dúvida, 
mas ouso dizer que o bom e 
tradicional marketing boca 

a boca mantém sua eficácia 
mesmo em uma realidade 
tão tecnológica. Parece 
confuso? Explico!

Apesar de frequentemen-
te recorrermos à internet 
e aos sites de busca para 
tirar dúvidas e procurar 
referências sobre produtos 
e serviços, sempre nos sen-
timos mais seguros quando 
a recomendação vem de 
alguém próximo, como um 
parente ou amigo. Algumas 
pesquisas, inclusive, confir-
mam isso. 

Um estudo feito pela 
Nielsen, empresa global 
especializada na mensu-
ração de dados e informa-
ções, apontou que 92% dos 
consumidores confiam nas 
recomendações das pessoas 
que eles conhecem. Outro 
relatório, de autoria da 
McKinsey, consultoria mun-
dial de alta gestão, mostra 
que os amigos influenciam 
aproximadamente 50% de 
todas as decisões de uma 
possível compra. Reforço 
aqui: o marketing boca a 
boca segue sendo eficaz 
e pode ser potencializado 
pelas ferramentas digitais. 

Isso significa que investir 
no aperfeiçoamento cons-
tante da qualidade dos 
produtos e/ou serviços, no 
aprimoramento da expe-
riência do cliente, em um 
atendimento de excelência, 
em um pós-venda bem re-
alizado, em treinamentos 
especiais para os vende-
dores voltados às trocas 
de produtos e em outros 
aspectos que impactem 
diretamente a relação en-
tre empresa e consumidor 
trarão, em algum momento, 
uma boa recompensa para 
a marca. Isso, porque não 
há nada mais eficaz do que 
um cliente satisfeito e apai-
xonado pelo seu produto, 
propagando essa admiração 
a todos que ele conhece. 
Faça o teste!

 
(*) - É especialista em gestão 

de negócios e sócio-diretor da 
Prosphera Educação Corporativa, 

consultoria multidisciplinar com 
atuação entre empresas de diversos 

portes e setores da economia 
(www.prosphera.com.br).

Haroldo Matsumoto (*)

Pela sharia, o código 
de leis islâmico, os 
seguidores da fé de 

Maomé só podem consumir 
produtos que se encaixem 
nessa categoria porque 
seriam aqueles permitidos 
por Deus.

No judaísmo, há uma cate-
goria semelhante: o kosher. 
Um exemplo é a proibição de 
consumo de carne de porco, 
de álcool etílico, sangue e 
animais de presas longas, 
considerados haram, ou seja, 
não permitidos. As carnes de 
boi, frango, caprinos e ovi-
nos podem ser consumidas, 
desde que o abate seja feito 
de forma adequada, em um 
ritual halal. A restrição é liga-
da não apenas a esses itens, 
mas a qualquer produto que 
contenha esses ingredientes 
em sua composição ou que 
tenha contato com eles. 

“Hoje, 1,9 bilhão de con-
sumidores no mundo são 
muçulmanos. E as estima-
tivas para 2060 é que uma, 
em cada três pessoas, seja 

Fábrica da empresa brasileira BRF em Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes Unidos.

A alta da inflação deve ter chegado 
ao seu maior nível em setembro, na 
avaliação do presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Campos Neto. 
“Nós entendemos que, em termos de 
inflação de 12 meses, setembro deve 
ser o pico. A gente ainda tem uma 
inflação alta em setembro”, disse em 
palestra na Associação Comercial 
de São Paulo. O IPCA-15, que mede 
a prévia da inflação oficial no país, 
chegou a 1,14% em setembro. 

Com o resultado, a prévia da inflação 
oficial acumula taxas de 7,02% no ano 
e de 10,05% em 12 meses. Campos 
atribuiu a alta da inflação a “dois 
choques” ocorridos em 2020 e 2021. 
Segundo o presidente do BC, no ano 
passado o Brasil sofreu com um forte 
aumento dos preços dos alimentos 
associado a uma grande perda de 
valor do real em relação ao dólar. E 
que, neste ano, a inflação está sendo 
puxada pelo aumento dos preços da 
energia. 

Presidente do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto.
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Brasil é o maior exportador de 
comida halal no mundo

Halal é uma palavra árabe que significa lícito, permitido. Mais do que isso, é um conceito que permeia 
a alimentação e o uso de produtos cosméticos e farmacêuticos por muçulmanos em todo o mundo
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negociou US$ 4,4 bilhões. 
O processo de certificação 
envolve uma avaliação do-
cumental da empresa, na 
qual se verifica, por exemplo, 
os ingredientes e materiais 
usados na fabricação ou 
beneficiamento do produto 
e sua origem.

Com produtos presentes 
no Oriente Médio desde a 
década de 1970, a indús-
tria alimentícia brasileira 
BRF decidiu dar um passo 
adiante, em 2014, de olho 
no gigantesco mercado halal, 
ao instalar uma fábrica nos 
Emirados Árabes Unidos. 
Localizada na zona indus-
trial de Abu Dhabi, a planta 
processa produtos de frango 
e também hambúrguer bo-
vino. É a primeira indústria 
alimentícia brasileira a ins-
talar uma fábrica no país e, 
se depender do governo dos 
Emirados Árabes, não será 
a última. Uma das marcas 
da BRF, a Sadia é uma das 
líderes em seu segmento nos 
Emirados Árabes (ABr).

muçulmana. Então você 
tem um mercado gigantes-
co, um potencial enorme a 
ser explorado. Além disso, 
os consumidores muçul-
manos são muito fiéis. Uma 
vez que eles identificam 
uma marca certificada, que 
traz um produto de quali-
dade, acabam se fidelizan-
do àquela marca”, explica 
Elaine Franco de Carvalho, 
coordenadora de qualidade 

da Fambras Halal, uma das 
principais certificadoras 
halal do Brasil.

Segundo dados do último 
Relatório Global do Estado 
da Economia Islâmica, antes 
da pandemia o Brasil era o 
maior exportador mundial 
de comida halal. Em 2019, 
o país exportou US$ 16,2 bi-
lhões nesse tipo de produto, 
12% a mais do que o segun-
do colocado, a Índia, que 

Inflação atingiu pico em setembro, 
diz presidente do Banco Central

Campos, um fenômeno internacional 
que, nos países mais desenvolvidos 
economicamente, acontece por razões 
diferentes. 

“Por um lado, eu tenho mais deman-
da de bens, que geram mais demanda 
de energia. Por outro lado, eu tenho, de 
uma forma geral, os países querendo 
produzir menos energia, ou energia 
mais limpa interrompendo a produção 
de algumas fontes que não são tão 
limpas. A conjunção desses fatores 
está gerando uma inflação grande 
em alguns países e alguns problemas 
energéticos”, explicou. 

O aumento de preços tem causado 
preocupação em diversas partes do 
mundo. No Brasil, há ainda o reajuste 
de preços que está sendo feito pelo 
setor de serviços, ajustando os valores 
cobrados dos consumidores aos novos 
custos envolvidos com a inflação de 
outros setores. “Tinha um repasse 
represado que começa a aparecer”, 
enfatizou (ABr).

A gasolina continua subindo, ape-
sar da quase estabilidade do preço 
do combustível a nível internacional, 
pela alta do etanol, que faz parte da 
composição vendida no Brasil, e o 
aumento dos valores dos fretes. “O 
etanol subiu mais de 40% no ano e 
o frete subiu também”, destacou. A 
inflação da energia é, de acordo com 



A Covid afetou o futuro 
do setor de alimentos 

para sempre? 

A pandemia 
levou milhões de 
consumidores a 
aumentar sua 
interação com 
varejistas e marcas, e 
muitos continuarão a 
fazê-lo mesmo após o 
fim da pandemia

Com isso, uma citação 
do ano passado vem 
à mente, Janey Whi-

teside, CMO do Walmart, 
afirmou que a marca passou 
por “cinco anos de trans-
formação digital em cinco 
semanas”, e o Walmart não 
estava sozinho. Os varejistas 
de alimentos tiveram que se 
adaptar para atender às no-
vas demandas dos clientes, 
bem como para navegar em 
um ambiente operacional 
complexo e em constante 
mudança. 

No início, com o setor de 
hospitalidade fechado e 
confinado, as pessoas co-
miam mais em casa e, junta-
mente com as preocupações 
com a segurança ao sair de 
seus lares, muitas também 
tinham preferência pela 
entrega de mercadorias. 
Todos nós vimos pessoas 
correndo às lojas para fazer 
as compras em pânico. Um 
consumidor comum estava 
contratando os serviços 
de vários supermercados, 
desde a loja de esquina 
local até as maiores redes 
de supermercados. 

Para lidar com isso, os su-
permercados adotaram di-
ferentes estratégias, como 
limitar o número de itens 
essenciais que alguém pode 
comprar, permitindo que 
pessoas vulneráveis façam 
compras em determinados 
horários, e parcerias com 
aplicativos de delivery para 
gerenciar o aumento na 
demanda por entregas. 
Embora a Geração Z seja 
naturalmente adepta das 
compras online, os consumi-
dores em geral reconhece-
ram vantagens nesse tipo de 
serviço e muitos mudaram 
seus hábitos de compra. 

As lojas de maior sucesso 
são aquelas que proporcio-
nam uma experiência única 
aos seus consumidores. Isso 
inclui compras tradicionais 
na loja, compras online, 
click&collect, sem gasto 
mínimo, substituições de 
cesta, além da capacidade 
de incluir outros itens em 
suas compras, como produ-
tos farmacêuticos, eletrôni-
cos, utensílios domésticos e 
roupas. Os clientes querem 
se envolver com as marcas 
em seus próprios termos, 
canais e dispositivos. Aque-
les que podem oferecer 
uma jornada perfeita para 
o cliente, com flexibilidade 
e conveniência, são os que 
irão fidelizar seus consu-
midores. 

As marcas sempre debate-
ram quanto esforço, tempo 

e investimento financeiro 
devem se comprometer 
com o marketing digital 
e de mídia social. O que 
estamos vendo claramente 
é que as empresas que não 
entendem seu público e qual 
conteúdo os envolve, não 
estão obtendo o melhor va-
lor de seu marketing digital. 
Compreender as personas 
que compõem o seu públi-
co é fundamental quando 
o assunto é direcioná-los 
com o conteúdo certo no 
momento certo. 

As marcas estão se per-
guntando como podem ma-
ximizar seu impacto em um 
ambiente onde o aumento 
na demanda por espaço de 
anúncio está ultrapassando 
a oferta de atenção do pú-
blico. Vimos uma mudança 
de foco da publicidade tradi-
cional para a publicidade em 
mídia social em plataformas 
como Facebook, Instagram 
e Twitter. 

Especialmente se você 
for um pequeno dono de 
um pequeno mercado, 
açougueiro, peixeiro ou 
loja de alimentos frescos - a 
mídia social pode realmente 
ajudá-lo a crescer. As PMEs 
costumam ser limitadas 
por recursos e orçamentos 
quando se trata de priorizar 
as atividades de marketing. 
No entanto, vemos mais e 
mais PMEs investindo em 
marketing de mídia social 
como um meio de engajar 
e aumentar sua base de 
clientes, bem como para 
construir o conhecimento 
da marca. 

Além do marketing di-
gital e da mídia social, os 
donos de pequenos merca-
dos precisarão investir em 
atualizar sua tecnologia. 
O Chatbot pode fornecer 
suporte 24 horas por dia, 7 
dias por semana e respon-
der perguntas simples com 
rapidez, por exemplo, se 
um cliente deseja saber se 
um determinado produto 
está disponível, como usar 
a cesta de compras online, 
a função de pesquisa no site 
ou o status de sua entrega. 

Isso libera os agentes de 
atendimento ao cliente para 
questões mais complexas 
e pode reduzir o tempo de 
espera ao precisar falar com 
um agente ao vivo. Também 
existe a oportunidade para 
os donos de pequenos mer-
cados usarem chatbots e IA 
de forma mais criativa, como 
aconselhamento nutricio-
nal, receitas úteis, produtos 
alternativos, ofertas diárias, 
competições e assim por 
diante. 

Embora o futuro das 
compras de supermercado 
continue a evoluir e mudar, 
a importância de uma óti-
ma experiência do cliente, 
desde o marketing até o 
atendimento pós-compra, 
permanecerá primordial. 

(*) - É Chefe de Estratégias na 
Emplifi, no Brasil, marca focada em 
care, que une Socialbakers e Astute 

(https://emplifi.io/).

Yuval Ben-Itzhak (*)
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Muitos brasileiros têm o 
sonho de ir para o exterior. 
Os destinos mais almejados 
são a Europa e os Estados 
Unidos. Uma grande parce-
la escolhe esses locais em 
busca de oportunidades de 
estudo, trabalho, conforto e 
qualidade de vida. De acordo 
com o Serviço de Estatística 
da União Europeia (Euros-
tat), que desde 2002 levanta 
dados, 170.187 brasileiros 
obtiveram passaporte euro-
peu até 2017.

Em 2019 o passaporte 
italiano foi o mais solicitado 
pelos brasileiros, em com-
paração com requisições de 
passaportes de outros paí-
ses da UE. Ainda conforme 
esses dados, a maioria dos 
estrangeiros que solicitaram 
o passaporte italiano foram 
mulheres e na faixa etária 
de menores de 20 anos. 
Também em 2019, mais de 
10 mil brasileiros receberam 
repostas positivas de suas 
solicitações de passapor-
te italiano, representando 
quase 50% dos passaportes 
europeus concedidos pela 
UE aos brasileiros.

Além das vantagens de du-
pla cidadania, o passaporte 
italiano é um passo impor-
tante para tornar o sonho de 
viver fora do Brasil realidade. 
O documento serve de porta 
de entrada para outros paí-

Em 2019 o passaporte italiano foi o mais solicitado 
pelos brasileiros, em comparação com requisições de 

passaportes de outros países da UE.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A chegada dos carros elétricos 

ao mercado é apontada como 
muito benéfica ao meio ambiente, 
o que é verdade, especialmente 
quando se fala em melhoria da 
qualidade do ar. Mas junto com 
os 140 milhões de elétricos, que 
se acredita, estarão no mercado 
em 2030, chegarão ao menos dois 
grandes problemas: a obtenção 
da matéria prima para construir 

as baterias que serão necessárias 
e definir como serão descartadas 
as baterias que chegarem ao fim 
de sua vida útil. 

Até o momento parece im-
possível que o uso de baterias 
não gere violentas agressões ao 
meio ambiente, pois as ativida-
des de mineração dos materiais 
necessários à sua fabricação e os 
perigos trazidos por seu descarte 
incorreto são sérias ameaças. Mas 
algumas sugestões parecem estar 

aflorando: a Ford anunciou uma 
parceria com a startup Redwood 
Materials para reciclar baterias 
usadas por veículos elétricos. 

A montadora está investindo 
US$ 50 milhões nessa empresa, 
cujo cofundador e CEO é o ex-
diretor de tecnologia da Tesla, 
JB Straubel. A Redwood, que já 
recicla baterias para a fabricante 
de e-bikes Specialized, usará o 
valor investido para expandir 
suas instalações industriais. As 

empresas dizem que o acordo 
tornará os veículos elétricos mais 
sustentáveis e acessíveis, e tam-
bém planejam produzir baterias 
nos Estados Unidos, algo que o 
governo Biden está incentivando 
para reduzir a dependência de 
importações de outros países, em 
especial da China. 

A reciclagem de baterias ajuda a 
reduzir custos e beneficia o meio 
ambiente, pois a Redwood afirma 
que reaproveitará 95% dos ele-

mentos como níquel, cobalto, lítio 
e cobre componentes das baterias 
usadas. Esses metais são caros, 
quase totalmente importados, 
e, como se disse, sua mineração 
agride ao meio ambiente. 

A Ford anunciou a parceria 
como parte de seu plano de in-
vestir mais de US$ 30 bilhões em 
eletrificação até o final de 2025. 

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

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

A carreira de conse-
lheiro consultivo de 
empresas ganhou 

destaque nos últimos tem-
pos. A necessidade de se 
adequar aos princípios ESG 
(Environmental, Social and 
Governance) tem feito as 
companhias - mesmo fami-
liares ou de capital fechado 
- investirem na formação de 
conselhos administrativos 
ou consultivos. 

De acordo com uma pes-
quisa feita pela consultoria 
internacional Korn Ferry, a 
participação de membros 
independentes em empresas 
brasileiras está crescendo 
gradativamente ao longo dos 
anos, passando de 39%, em 
2014, para 60% no ano passa-
do. O percentual é até maior 
do que dita a regra do Novo 
Mercado, de que um conse-
lho tenha, no mínimo, dois 
conselheiros independentes 
ou 20% do total de assentos. 

Segundo Wanderlei Pas-
sarella, diretor executivo do 
Celint, um Centro de Estu-
dos que fornece formação 
e capacitação para futuros 
conselheiros, o consultor 
consultivo é uma espécie de 
diretor independente, que 
ajuda a dirigir e controlar a 
empresa como um todo. “Ele 
traz uma visão de helicópte-
ro ou de oversight, opinando 
no processo decisório das 

Lançada a plataforma 
Brasil Aberto

Com o objetivo de favore-
cer o acompanhamento dos 
projetos e ações realizados 
no país, o Banco Mundial 
lançou a plataforma online 
interativa Brasil Aberto, 
com informações sobre seus 
estudos e operações no país, 
no período de 2018 a 2023.

Segundo a organização 
multilateral,  a iniciativa 
visa ainda fomentar a trans-
parência e aprimorar suas 
relações com o poder público 
e a sociedade em geral.

“Talvez você se pergunte 
o que o Banco Mundial esta 
fazendo no meu estado, ou 
minha região, os resultados e 
os estudos. No Brasil Aberto, 
você vai encontrar respostas 
para todas essas perguntas”, 
disse o economista sênior 
do Banco Mundial, Marek 
Hanusch, durante o lança-
mento da plataforma.

O Brasil Aberto apresenta 
informações detalhadas so-
bre a produção de conheci-
mento do banco, nos estudos 
e diagnósticos sobre o país e 
sobre os projetos em desen-
volvimento, com recursos 
inteligentes de supervisão 
e monitoramento de resulta-
dos. Por meio da plataforma, 
é possível acompanhar as 
ações desenvolvidas pelo 
Banco Mundial, com indi-
cadores que medem o pro-
gresso e metas alcançados.

Outras  informações: 
(https://brasilaberto.worl-
dbank.org/pt/) (ABr).

O que faz um conselheiro 
consultivo de empresas?

“Ele traz uma visão de helicóptero ou de oversight, opinando no processo decisório das questões mais 
importantes da companhia”

Algumas iniciativas de gran-
des empresas jogaram mais 
luz no assunto. Recentemen-
te, o Banco Pan contratou o 
apresentador Luciano Huck 
para ser conselheiro consul-
tivo da instituição. Mas não 
é preciso ser famoso para se 
tornar um conselheiro con-
sultivo. Passarella diz que, no 
ano passado, foi consultado 
por vários headhunters que 
ainda não atuavam com 
vagas para conselheiros 
consultivos que estavam em 
busca de ajuda.

“Segundo o acompanha-
mento de alguns deles, o 
mercado de conselheiros 
consultivos cresceu cerca de 
30% no último ano”. Destaca 
ainda que, há cinco anos, os 
headhunters não conheciam 
nada sobre o mercado de 
conselheiros consultivos. 
Com o surgimento das vagas, 
estão tendo que ir atrás de 
conhecimento. Na sua visão, 
os princípios ESG vieram 
para ficar na estratégia das 
companhias que têm visão 
de futuro. 

“Eles colocam um peso no 
G de governança, ajudando 
a disseminar boas práticas 
e aumentar a demanda por 
conselheiros, seja de admi-
nistração ou consultivos”, 
conclui. - Fonte e outras 
informaçções: (https://www.
celint.net.br/). 

O consultor consultivo é uma espécie de diretor independente, 
que ajuda a dirigir e controlar a empresa como um todo.

questões mais importantes 
da companhia”, explica. Nes-
te escopo inclui-se processos 
estratégicos, avaliação de lí-
deres, compliance, questões 
regulatórias, entre outras. 

“Normalmente, não são 
assuntos nos quais é pre-
ciso apagar um incêndio”, 
ressalta. 

Ao contrário de um conse-
lheiro de administração, que 
faz parte do contrato social 
da companhia, o conselho 
consultivo não tem esse tipo 
de vínculo. Porém, na visão 
de Passarella, ele se compor-
ta como um conselheiro de 
administração. “Ele se reúne 
com os fundadores, acionis-
tas e os demais membros que 
compõem o conselho, cerca 
de uma a duas vezes ao mês, 

e atua como alguém que 
consegue entregar muitas 
contribuições”, destaca o 
diretor do Celint. 

Por estar de fora do dia a 
dia da organização, o conse-
lheiro consultivo consegue 
enxergar coisas que ficam 
no ponto cego de quem está 
dentro da rotina da compa-
nhia, segundo Passarella. 
Outro ponto positivo do 
conselheiro consultivo é seu 
currículo. “Ele traz uma ba-
gagem de muitos anos como 
executivo ou em atividade 
relacionada à consultoria 
de outras empresas. Essa 
experiência acumulada ace-
lera o desenvolvimento da 
companhia”, enfatiza. 

A profissão de conselheiro 
consultivo está em ascensão. 
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Cresce número de brasileiros que 
buscam passaporte europeu

ses europeus e para os Esta-
dos Unidos. Estima-se que no 
Brasil aproximadamente 30 
milhões de descendentes de 
italianos têm direito ao passa-
porte. Atualmente, para obter 
o passaporte italiano existem 
três vias: pela comune na Itá-
lia, pelo Consulado no Brasil 
(formas administrativas) e 
por meio de uma ação judicial 
no tribunal de Roma”. 

Para Renato Lopes, CEO 
da Lopes & Avv. Domenico 
Morra, escritório especiali-
zado em dupla cidadania, “os 
processos judiciais são mais 
seguros contra as fraudes e 
têm se mostrado mais rápidos 
para finalizar”.  Além disso, 
“nesse modelo o requerente 
entra com uma ação na Itália 
e espera o deferimento ou não 
do juiz competente”. 

Sendo o requerente brasi-

leiro ou de qualquer outra 
nacionalidade que tenha li-
gação com um “dante causa” 
italiano, não precisa e nunca 
precisou estar presente em 
nenhum momento do pro-
cesso, pois trata-se de uma 
ação por “representação”, a 
qual o escritório escolhido 
para representá-lo assume 
o processo, que no caso da 
Lopes & Avv. Domenico 
Morra é chefiada pelo seu 
sócio, o advogado italiano 
Domenico Morra, no depar-
tamento na Itália. 

Este procedimento, tem se 
mostrado bem mais seguro 
em se falando de restrições e 
segurança contra a COVID-19, 
além da segurança jurídica 
que se apresenta o processo 
de um modo geral. l - Fonte 
e mais informações: (lopes-
morra.com/quem-somos/).
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Ford investe em baterias para veículos elétricos



5www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 06 de outubro de 2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019962-56.2018.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco
Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FERNANDA SOUZA ALVES, CPF
397.680.428-26, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária com
pedido liminar por parte de Banco Pan S/A, visando a apreensão do veículo Marca/Modelo FIAT/PALIO 4P
COMPLETO FIRE ECONOMYCELEBRATION6 10 8V FLEX, ano 2009/2010, Placa EIZ5824, Cor
PRATA, Chassi 9BD17106LA5381170, Renavam 127523723, objeto de garantia do contrato de alienação
fiduciária de número 082146639. Apreendido o bem em 13/12/2019, e encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Francisco Alberto Martins Touças, na qualidade de Presidente
da Assembleia Geral  da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores
sócios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores,
grande-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois)
anos no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos
Estatutos Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do
clube, à Rua Comendador Nestor Pereira nº 33, Capital, dia 29 de novembro de 2021
(segunda-feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo
de 500 (quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer
número (art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembleia aberta até às
18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40
(quarenta) membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em
representação proporcional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36,
letra “a” e art. 40, parágrafo 6º. dos Estatutos Sociais); Esclarecimentos: 1) O registro
do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo,
subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no quadro
social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia Geral
(art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos
termos do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao
Conselho Deliberativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de
1 (um) a 60 (sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria
somente poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais);
4) Não será permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art.
38, parágrafo 2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 27 de Setembro 2021. Francisco
Alberto Martins Touças - Presidente da Assembleia Geral.                  (05, 06 e 07)

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária em 09.09.2021.
Data, Hora e Local: Aos 09/09/2021, às 11hs, em sua sede, à Rua Álvares Cabral, 1210, Serraria, Diadema/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. Ordem 
do Dia e Deliberações: Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 
6404/76. a) Aprovar a distribuição parcial de dividendos, com base nos lucros apurados no balanço do 1º semestre de 2021, 
o valor de R$ 10.000.000,00 para serem pagos no dia 22.09.2021. b) Nenhum outro assunto a tratar. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a ata aprovada. Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jac-
ques Mosseri, pp. Edson Cordeiro Neves, Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro 
Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mosseri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri; Yas-
min Mosseri pp. Umberto Silvio Mosseri; Raphael Mosseri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman Kaphan pp. Ilana Mosseri Kau-
faman e Thali Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufman; Sophie Carelli Wajngarten, pp. Monelle Mosseri; Charis Mosseri 
Carelli, pp. Monelle Mosseri. Presidente: Umberto Silvio Mosseri. Secretario: Edson Cordeiro Neves. Diadema, 09/09/2021. 
Umberto Silvio Mosseri - Presidente. JUCESP nº 463.928/21-0 em 24/09/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Ética e 
Integridade: 
Compliance e 
transparência são 
o remédio para a 
saúde

Apesar da dificul-
dade de olharmos 
positivamente para 

assuntos relacionados à 
corrupção e pandemia, 
ficou evidente que a crise 
e a escassez de recursos 
decorrentes delas, possi-
bilitou um olhar mais pro-
fundo e menos tolerante 
por parte da sociedade 
sobre as consequências do 
saqueamento desenfreado 
dos recursos públicos.

Naturalmente cercada 
por incertezas, já que não é 
possível saber de antemão 
quantas pessoas ficarão 
doentes ou quando, nem 
que tipo de tratamento 
será o mais demandado ou 
recomendado, a cadeia de 
serviços da saúde precisa 
funcionar coordenada e 
colaborativamente. Go-
vernos, sistemas e pla-
nos de saúde, hospitais, 
farmácias e indústria de 
medicamentos, clínicas, 
laboratórios, consultó-
rios médicos e pacientes 
precisam cumprir seus 
deveres e obrigações, 
de acordo com regras e 
procedimentos e, no caso 
específico do Brasil, em 
planejamento paralelo 
com o SUS (Sistema Único 
de Saúde). Isso torna a 
estrutura administrativa 
para a operação e controle 
do setor de saúde, seja pú-
blico ou privado, bastante 
complexa, demandando 
expertise de áreas diver-
sas de gestão, além da 
esfera médica. 

Por se tratar desse ecos-
sistema de difícil controle, 
o setor da saúde tem sido 
ele mesmo, um paciente 
em agonia e um terre-
no fértil para brotarem 
verdadeiras quadrilhas, 
responsáveis por desvios 
gigantescos de recursos, 
como o não tão recen-
te, mas famoso caso, da 
“máfia das sanguessugas”, 
que simplesmente dre-
nava o dinheiro público 
destinado à compra de 
ambulâncias.

O SUS tem inspiração no 
modelo do NHS (National 
Health Service) britânico 
prevendo cobertura uni-
versal aos que necessitam 
de saúde, independente 
dos recursos individuais. 
Contudo, ainda que seja 
dever do Estado financiar 
o SUS, esse financiamento 
acaba sendo insuficiente 
para atender a toda a de-
manda necessária, sendo 
que, segundo relatório da 
OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico) de 
2019, o Brasil está entre 
os últimos do grupo de 
países desenvolvidos ou 
emergentes em termos de 
investimentos em saúde, 
com gasto per capita 30% 
abaixo da média, e com 
esse gasto representando 
apenas 4% do PIB. Isso 
sem contar a perda ao 
longo da cadeia de forne-
cimento de serviços, com 
os já modestos recursos 
se diluindo a cada repasse 

dos cofres dos governos 
até os leitos dos cidadãos.

Para sanar a sangria no 
sistema e tirar a saúde 
brasileira da UTI, recupe-
rando-a da fase terminal 
em que se encontra, é 
vital a maior destinação de 
recursos para a saúde, mas 
não menos importante, a 
injeção de investimentos 
em sistemas de gestão 
com accountability para 
dar transparência à pres-
tação de contas públicas, 
sem falar nos sistemas de 
compliance para blindar 
os recursos do setor, 
garantindo assim a sua 
sobrevida, possibilitando 
um ecossistema saudável, 
capaz de oferecer serviços 
com eficiência no atendi-
mento à população. 

Até o momento, inves-
timentos em sistemas de 
controle e gestão na saúde, 
em especial para investi-
gação de fraudes e desvios 
de recursos, são escassos 
e insuficientes, mesmo po-
dendo considerá-los pífios 
diante do potencial de 
economia proveniente da 
redução da sangria finan-
ceira, através dos roubos 
e propinas impetrados por 
diversos agentes, em todas 
as esferas da saúde pública 
e privada. 

A corrupção na saú-
de, é assim, um vírus 
contagioso, que onera 
sobremaneira o sistema, 
sabotando-o como um 
todo, matando sem chance 
de combate, a não ser por 
meio de “vacina preventi-
va” e prescrição punitiva 
contra crimes praticados 
contra a sociedade. Tal 
profilaxia já é aplicada com 
êxito a outros setores, por 
meio de instrumentos de 
compliance, governan-
ça e gestão de riscos de 
fraudes.

Infelizmente, vemos o 
quanto é comum que os 
sistemas de saúde não 
contem com ferramentas 
suficientes de rastrea-
mento e monitoramento 
de recursos, o que, sem 
dúvida, facilita, e muito, 
que a corrupção seja re-
corrente e prolifere em 
ritmo infeccioso uma área 
tão essencial, que tem 
como missão, salvar vidas. 

Contudo, cumpre lem-
brar ainda, que a corrup-
ção no sistema de saúde 
começa também do indiví-
duo que finge estar doente 
para receber um atestado 
médico. Não é preciso 
dizer o quanto esse com-
portamento contribui para 
a escassez de recursos, 
fazendo com que pessoas 
realmente doentes deixem 
de ser atendidas ou que, 
por exemplo, tenham 
que esperar mais tempo 
em uma situação de real 
emergência, colocando 
vidas em risco.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Country Manager e Líder 
de Investigações Globais e Inteligência 

Estratégica da BRG Brasil, braço local da 
consultoria americana Berkeley Research 

Group (BRG), presente nos 6 continentes e 
mundialmente reconhecido pelo expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas 

de investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativa, conformidade com leis 

nacionais e internacionais 
de combate à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte à litígios, entre outros serviços de 
importância primeira em 
mercados emergentes. 

Email: ddebiasi@thinkbrg.com 
Site Corporativo: www.thinkbrg.com.br

Siga: www.linkedin.com/company/brg-brasil/ 

Cynthron Comercial Importadora e Serviços Ltda
CNPJ 02.065.011/0001-85 - NIRE 35.214.611.239

Extrato da Ata de Assembleia de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 15/09/2021, às 10 horas, sede social; Presença: Totalidade do capital social.  Composição
da Mesa: Presidente  Ricardo Schrepel de Barros Mello  e o Secretário Fernando Godinho Carazzato.
Deliberações: i) Por deliberação unânime dos sócios, resolvem eles reduzir o Capital Social da sociedade, nos ter-
mos do Artigo 1.082, II da Lei nÀ 10.406/2002, do valor de R$ 4.500.000,00, para R$ 1.708.275,00, sendo que a
redução no valor de R$ 2.791.725,00, se dá pela cessão, transferência e conferência aos sócios, na proporção de
suas participações no capital social, do imóvel de propriedade da sociedade localizado na Avenida dos Tapurás,
152, São Paulo, Capital, 05670-000, objeto da Matrícula nÀ 63.527 do 18À Registro de Imóveis da Capital, e que
se encontra cadastrado na Prefeitura do Município de São Paulo sob o nÀ 084.039.0020-1 pelo valor contábil
levantado em 31/08/2021 conforme facultado pelo artigo 22 da Lei 9.249/95. Encerramento: Formalidades legais.
São Paulo, 15 de setembro de 2021 - Ricardo Schrepel de Barros Mello (Presidente) - Fernando Godinho
Carazzato (Secretário) Sócios: Daniel Calvo Barboza. Ricardo Schrepel de Barros Mello. Fernando Godinho
Carazzato. Esta ata em sua íntegra será registrada junto a JUCESP após o prazo exigido em lei.

A pesquisa, que envol-
veu 800 pessoas em 
todo o Brasil, indicou 

que 71% dos brasileiros 
pretendem fazer compras 
na Black Friday de 2021. E 
como a intenção de compra 
nesta época será 29% maior 
que no ano passado, esta é 
uma excelente oportunidade 
para os lojistas que querem 
dar aquele upgrade no caixa. 

“Uma boa estratégia para 
aproveitar ao máximo o 
interesse do consumidor 
durante a Black Friday, sem 
dúvida, é a antecipação da 
campanha”, afirma Marcelo 
Dantas, especialista em 
vendas por marketplaces 
e CEO da Estrela10, loja 
de departamentos virtual. 
Dantas lista cinco razões 
para o início imediato das 
promoções na Black Friday 
- dicas que ele segue à risca 
na Estrela 10. 
 1) Aproveitar a in-

tenção de compra 
do consumidor - A 
pesquisa realizada pela 
Offerwise apontou que 
a preferência dos con-
sumidores é comprar 
online. Apenas 41% 
dos respondentes con-
sideram as lojas físicas 
como o melhor canal de 
venda, contra 57% das 
respostas na pesquisa 
feita em 2020. Além 
disso, 77% devem usar 
seus smartphones 
como principal canal 
de compra em 2021, 
contra 53% no ano 
passado. 

  Sendo assim, o comér-

O evento exige uma boa infraestrutura de TI para comportar a 
alta demanda nos sites de compra.

Cinco razões para antecipar 
sua Black Friday

Os lojistas já se preparam para o evento mais aguardado do ano: a Black Friday. As expectativas 
seguem em alta, segundo um estudo exclusivo da Méliuz, startup de cashbacks

movimentação em seu 
site no dia 26 de no-
vembro. 

 4) Lucratividade por 
mais tempo - Com 
o entusiamo dos con-
sumidores para apro-
veitar as ofertas e 
os varejistas ansiosos 
verem os resultados da 
boa maré que vive o e-
commerce, a Black Fri-
day antecipada oferece 
ao consumidor mais 
tempo para avaliar as 
ofertas e escolher os 
produtos desejados 
e, para os lojistas, 
mais tempo para atrair 
consumidores e fechar 
bons negócios. 

 5) Possibilidade de 
descontos estratégi-
cos para clientes es-
peciais - Ao antecipar 
a Black Friday, o lojista 
pode preparar estraté-
gias interessantes para 
os clientes com menor 
risco de inadimplência, 
oferecendo promoções 
especiais para eles 
caso comprem antes 
do previsto. “Consu-
midores já conheci-
dos, com ticket médio 
alto e que costumam 
realizar compras na 
sua loja merecem ser 
avisados mais cedo 
sobre suas melhores 
ofertas. E eles certa-
mente vão adorar se-
rem lembrados desta 
maneira”, conclui o 
CEO.  - Fonte e mais 
informações: (www.
estrela10.com.br). 
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cio online sai na frente 
para criar oportuni-
dades de aproveitar 
da melhor maneira o 
novo comportamento 
do consumidor e sua 
intenção de compras. 
Ao propiciar bons 
descontos, boas con-
dições de pagamento 
e fretes grátis, os 
lojistas online têm a 
faca e o queijo na mão 
para conquistar clien-
tes antes do dia D da 
Black Friday, marcado 
para 26 de novembro. 
O ideal é começar 
as negociações com 
os fornecedores três 
meses antes para que 
o varejista possa, de 
fato, oferecer ofertas 
que valham a pena 
antes do evento em si. 

 2) Prevenir sobrecar-
ga e problemas na 
logística  - Com o 
aumento do número 
de pedidos na Black 
Friday, consequente-
mente a demanda de 
logística em sua loja 

será maior. Um aumen-
to repentino nos envios 
pode acarretar uma so-
brecarga de entregas, 
ocasionando atrasos 
por parte de algumas 
transportadoras e dos 
Correios. A Black Fri-
day antecipada faz com 
que as compras sejam 
mais espaçadas e, os 
envios, feitos com an-
tecedência, evitando a 
turbulência do fim de 
novembro. 

 3) Evitar sobrecarga 
no sistema - A Black 
Friday exige uma boa 
infraestrutura de TI 
nas empresas para 
comportar a alta de-
manda nos sites de 
compra, evitando lo-
tações e quedas de 
servidores. Por isso, a 
antecipação das pro-
moções pode ser uma 
excelente opção para 
evitar indisponibilida-
de do sistema, caso 
o lojista não tenha se 
preparado adequada-
mente para a grande 

A área de comunicação hoje tem um 
excesso de oferta no Brasil, e isso faz 
com que os salários sejam menores. 

Atualmente as autoridades migra-
tórias têm uma disposição maior de 
conceder a residência permanente para 
esse tipo de profissional, baseado no 
seu histórico de carreira e no que essas 
pessoas têm a oferecer à sociedade ame-
ricana no sentido de cumprir e atender 
alguma lacuna no mercado de trabalho. 

Um relatório da social LinkedIn 
indicou que as cidades de Nova York, 
Los Angeles, Chicago, Boston e São 
Francisco possuem grande demanda 
de empregos de profissionais de comu-
nicação, sobretudo de marketing. Com 
a pandemia, a empresa de consultoria 
Leão Group Consulting Services ob-
servou um crescimento nos pedidos 
de vistos desses profissionais para o 
território norte-americano. 

De acordo com Escritório de Assun-
tos Consulares do Departamento de 
Segurança Interna dos Estados Unidos, 
em 2020, segundo números parciais do 
relatório fiscal americano, foram 1.899 

permissões de residência permanente 
(vistos efetivamente concedidos ou 
mudanças de status). 

“É um avanço que já vínhamos notando 
desde 2015, numa média de 10 a 18% 
ano a ano. De 2018 para 2019, o aumento 
foi de 29%. Ainda estamos aguardando 
os dados consolidados de 2020, mas 
acreditamos que também tenha havido 
um crescimento exponencial”, explica 
o especialista em direito internacional, 
advogado e consultor de negócios inter-
nacionais Leonardo Leão, da Leão Group. 

Os vistos EB1 e EB2 NIW, destinados 
a profissionais com boa experiência nas 
áreas de conhecimento e um histórico 
de contribuições e reconhecimentos no 
decorrer da carreira, são categorias que 
dão a oportunidade de mudança sem a 
necessidade de uma oferta de emprego 
de uma empresa ou aporte financeiro 
em solo internacional. 

Profissionais de diversos segmentos, 
como telecomunicações, medicina e até 
artes, podem solicitar esse processo, que 
custa em média R$ 22 mil e o processo 
dura até dois anos. A primeira fase para o 

processo de entrada do visto é a entrega 
ao USCIS (United States Citizenship and 
Immigration Services) de um dossiê com 
as comprovações de mérito, que pode 
aprovar, exigir mais informações ou até 
negar o pedido. 

Já na segunda parte, o National 
Visa Center solicita mais documentos 
pessoais, antecedentes criminais e 
exames médicos com um profissional 
credenciado. A última fase, por sua vez, 
trata-se de uma entrevista no consulado 
norte-americano. 

Para realizar um pleito imigratório 
não é obrigatoriamente necessário ter 
um advogado, mas a assessoria de um 
escritório especializado pode fazer toda 
a diferença, agilizar e facilitar todo o 
processo. 

“É preciso entender o perfil de cada 
um e saber pedir, ou seja, saber pontuar 
o que as autoridades americanas querem 
ver. As assessorias, por exemplo, estão 
muito mais preparadas para elaborar um 
plano de atuação”, conclui o advogado. 
- Fonte e mais informações: (https://
leaogroup.com/). 

Profissionais de comunicação têm 
oportunidade de trabalho nos EUA

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

confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 06 de outubro de 20216

kyryloshevtsov_CANVA

porém, a menos que você delegue tarefas, nunca terá tem-
po para se concentrar na “visão mais ampla”, pela qual a 
maioria dos líderes e gerentes é responsável. Além disso, 
falhará em envolver e desenvolver a equipe para que possa 
aliviar a pressão.

Armadilha 5 – Não realizar gestão de pessoas - Um 
gestor que não investe tempo com os colaboradores, não 
escuta, não media conflitos e foca apenas no resultado final 
sem olhar os recursos, acabará por comprometer a perfor-
mance e o resultado.

 
Armadilha 6 – Não investir em aprendizagem cons-

tante - Não se aprende a ser gerente apenas por um livro, 
no YouTube ou em uma sala de aula, porém, a consulta de 
bons conteúdos sobre gestão ajudará a saber como e quais 
ações desenvolver e praticar no ambiente de trabalho para 
ser um bom profissional e buscar aprimorar-se sempre. 

Não se qualificar e se atualizar constantemente tornará um 
gestor obsoleto em pouquíssimo tempo, o que é arriscado para 
ele e custa caro para empresa. Ao gerenciar, o profissional 
deverá construir aprendizados sobre sucessos, erros, testar, 
refletir e tentar novamente, com retrospectiva e insights das 
experiências vividas ou trocadas e, principalmente, ele deve 
pôr em prática ações que comprovem teorias.

 
Armadilha 7 – Falta de entendimento de processos 

e pular etapas - Sabe o gerente que pensa que projeto é 
pastel? Quer tudo “para já” e perfeito? Além de desgastar a 
equipe, este gestor perde credibilidade por demonstrar que 
não entende como a empresa funciona e ainda coloca em risco 
a integridade dos processos e, muitas vezes, os resultados 
da empresa por pedir e incentivar o “jeitinho” e o “by pass”.

Armadilha 8 – Pensar no curto prazo - Há empresas e 
gestores que caem nessa armadilha e dizem que seus objetivos 
são gerar resultados a curto prazo não importando de que 
forma, independente do setor em que atuam ou da maneira 
de conduzir seus negócios. 

Por mais que você consiga tocar uma estratégia assim por 
alguns anos, as chances de se perder chegam rapidamente 
a 100%. E, empresas assim, quando vistas como oportunida-
des, acabam liquidadas por fundos de investimento que as 
compram apenas para reduzirem suas perdas.

Armadilha 9 – Ausência de metas objetivas - Não ter 
metas e estratégias claras e departamentais alinhadas às 
estratégias da empresa é quase um crime. Não saber onde 
quer chegar e não ter objetivos claros impactam na produti-
vidade. É impossível ser produtivo sem saber no que se está 
trabalhando ou o que determinada tarefa significa. 

É um erro também não priorizar a carga de trabalho de 
maneira eficaz, o que significa que os projetos e as responsa-
bilidades não serão concluídos na ordem ou mesmo no prazo 
certos. Quais empresas têm melhores resultados? As que tem 
os melhores ou os piores gestores? Quais países têm economia 
mais desenvolvida, os com os melhores ou piores gestores? 

A responsabilidade pela boa gestão não pode ser vista apenas 
como útil para uma empresa. Ela impacta empresas, vidas, 
sociedades e até uma nação. Uma dica fundamental é ficar 
atento às armadilhas. Quanto mais consciente em relação 
a elas, mais se terá condições de contorná-las em todas as 
esferas de gerenciamento.

 
(*) - É consultor empresarial, executivo de finanças, master coach e CEO da LCC 

- Light Consulting e Coach.
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Armadilha 4 – Ser centralizador, não delegar - Alguns 

gerentes não delegam, porque acham que ninguém além deles 
pode realizar os principais trabalhos adequadamente. Isso 
pode causar problemas enormes, como gargalos de trabalho 
e ineficiência, à medida que eles se estressam e se esgotam.

A delegação exige esforço, desde o início. Pode ser difícil 
confiar na sua equipe para fazer o trabalho corretamente, 

Pesquisas sobre os problemas e dificuldades enfrentados pelos gestores ajudam a identificar como está o nível de gerenciamento 
e como não cair em ciladas que prejudiquem o desempenho. É comum gestores se depararem com obstáculos que, com o 

tempo, vão sendo sanadas, e com a maturidade em entender algumas coisas como: ser humilde e aprender  
a pedir ajuda, ser facilitador, ouvir e ponderar, não dono da verdade entre outros.

Fábio Lima (*)

Sabendo de algumas lacunas na formação profissional re-
gular, empresas investem em formações e treinamentos 
internos para mitigar estes pontos: coaching, liderança, 

comunicação, entre outros que abordam os principais pontos 
esperados de um gestor. Eis alguns que mais surgem nos 
levantamentos e avaliações de gestores e os resultados que 
poderiam alcançar se não perdessem o foco e não caíssem 
nesses ardis.

Armadilha 1 – Despreparo - Não é possível ser um gestor 
se não entender o que é ser um. Um ótimo técnico muitas 
vezes é promovido e a empresa perde um técnico e a chance 
de ter um bom gestor. Importante saber que as habilidades, 
postura e até ações são e precisam ser diferentes na gestão. 
Por isso, há o tempo de preparo.

Armadilha 2 – Falta de consciência sobre o que se-
ria necessário para ser um gestor efetivo - Existe o 
incompetente inconsciente, o incompetente consciente, o 
competente consciente e o competente inconsciente. Para 
a gestão empresarial, o incompetente inconsciente é mais 
perigoso que o incompetente consciente, pois ao saber de 
suas limitações, fatalmente, o incompetente consciente não 
assumirá nem colocará a empresa em risco. 

Apesar de não saber itens fundamentais para a gestão, po-
derá deixar de levar resultados e oportunidades para empresa 
e equipe, mas não irá colocar em risco pessoas, processos e 
resultados, como o incompetente inconsciente, que acredita 
estar preparado sem estar.

Armadilha 3 – Se achar o dono da verdade - Achar que 
pode e deve fazer e decidir sozinho, que é o dono da verda-
de, pode trazer problemas com equipe, pares e superiores, 
clientes e fornecedores. A empresa precisa funcionar como 
um time, ou deveria, e resultados devem ser compartilhados. 
Maus líderes acabam incentivando uma individualidade que 
alguns até gostam, porém, eles não se sustentam nas posi-
ções, pois acabam prejudicando resultados para o grupo, no 
longo prazo.
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ArMADilhAS NA 
geStão: quAiS 
São e coMo 
ADMiNiStrá-lAS

ADMiNiStrAÇão
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

DAEVISON RODRIGUES DE BARROS, estado civil divorciado, profissão farmacêutico, 
nascido em Osasco, neste Estado (CC:LV.B/016.FLS.076 SANTO AMARO/SP), Osasco, 
SP no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e quatro (15/03/1984), residente 
e domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 330, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Valmir José de Barros e de Clarice Rodrigues de Barros. DÉBORA 
MARIA DEFANTE, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São Caetano do 
Sul, neste Estado (CN:LV.A/040.FLS.094-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do 
Sul, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e dois (25/05/1982), re-
sidente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 330, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nelson Defante e de Maria Aparecida Puridélli Defante.

FÁBIO LUIS PILI, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e sessenta e nove 
(03/07/1969), residente e domiciliado Rua São Francisco do Piauí, 24, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Danilo Pili e de Izabel Seres Pili. JANETE DIAS DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão assistente social, nascida neste Distrito, São Paulo, SP 
no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta (20/01/1970), residente e domiciliada 
Rua São Francisco do Piauí, 24, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Araujo 
dos Santos e de Helena Dias dos Santos.

FERNANDO DE CARVALHO TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/118.FLS.089V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (29/11/1989), residen-
te e domiciliado Rua da Lagoa Feia, 199, bloco 03, apartamento 38, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maurino Santos Teixeira e de Cássia Raquel 
de Carvalho Teixeira. MAYARA SOARES FREIRE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão assistente de departamento pessoal, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/123.FLS.048V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outu-
bro de mil novecentos e noventa e quatro (31/10/1994), residente e domiciliada Rua da 
Lagoa Feia, 199, bloco 03, apartamento 38, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sidnei Freire de Oliveira e de Josiane Simone Soares da Silva.

VITOR DE SOUZA CANTARELLI, estado civil solteiro, profissão auxiliar de vendas, 
nascido no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.057-ACLIMA-
ÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e sete 
(11/01/1997), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 577, casa 19, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Simões Cantarelli e de Izabel 
Cristina de Souza Cantarelli. GIULLIA ADRIANE GONÇALVES MATIAS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/247.
FLS.278-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e 
noventa e nove (09/11/1999), residente e domiciliada Rua Otelo Augusto Ribeiro, 1100, 
bloco C, apartamento 81 H, Guaianazes, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Adriano 
Aparecida Matias e de Ana Claudia Gonçalves Matias.

REINAN PEREIRA DOS ANJOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em 
Irecê, Estado da Bahia (CN:LV.A/022.FLS.136-LAPÃO/BA), Irecê, BA no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e setenta e cinco (15/08/1975), residente e domiciliado Rua 
Zituo Karasawa, 12, casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo 
Pereira dos Anjos e de Enedina Alves dos Anjos. ANA PAULA CORREIA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/016.FLS.243-SAN-
TO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e setenta e seis 
(20/05/1976), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, 12, casa 01, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes Correia.

CLEÍTON FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido em 
Ribeira do Piauí, Estado do Piauí (CN:LV.A/008.FLS.097-SOCORRO DO PIAUÍ/PI), Ribeira 
do Piauí, PI no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e sete (16/10/1997), 
residente e domiciliado Rua Manuel Ribas, 611, casa 03, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Estrela de Sousa e de Teresinha Ferreira da Silva. MARI-
NALVA RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ribei-
ra do Piauí, Estado do Piauí (CN:LV.A/026.FLS.015-SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI), Ribeira do 
Piauí, PI no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e oito (24/05/1998), 
residente e domiciliada Rua Manuel Ribas, 611, casa 03, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Pedro de Sousa e de Paulina Rodrigues da Silva Sousa.

FILIPE ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/066.FLS.284V-MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e três (13/08/1993), residente 
e domiciliado Rua Jacinto de Sampaio Soares, 156, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Roberto dos Santos e de Eunice Joana da 
Conceição dos Santos. BRUNA DA SILVA DE SANTANA, estado civil divorciada, pro-
fissão corretora de imóveis, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e um (15/06/1991), residente 
e domiciliada Rua Jacinto de Sampaio Soares, 156, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo José de Souza de Santana e de Vilma 
Balbino da Silva de Santana.

JOÃO CARLOS FERREIRA SANTIAGO, estado civil viúvo, profissão motorista apo-
sentado, nascido em Barretos, neste Estado, Barretos, SP no dia dezesseis de fevereiro 
de mil novecentos e cinquenta e quatro (16/02/1954), residente e domiciliado Rua Serra 
do Ouro Branco, 35, casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
João Ferreira Santiago e de Maria Palmira da Silva Santiago. MARIA LUIZA MACHA-
DO DE SOUSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Piracuruca, Estado 
do Piauí (CN:LV.A/095.FLS.068 PIRACURUCA/PI), Piracuruca, PI no dia seis de agosto 
de mil novecentos e sessenta e cinco (06/08/1965), residente e domiciliada Rua Serra 
do Ouro Branco, 35, casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ramualdo Teixeira de Sousa e de Maria Teodora Machado de Sousa.

CHESDAN CINTRA DIAS, estado civil solteiro, profissão tosador, nascido em Alfenas, 
Estado de Minas Gerais, Alfenas, MG no dia dez de março de mil novecentos e noventa e 
nove (10/03/1999), residente e domiciliado Rua Guarujá do Sul, 486, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton da Silva Dias e de Vanusa Cintra Dias. RAIANE 
DE ANDRADE XAVIER, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais, Uberlândia, MG no dia primeiro de junho de mil novecentos e 
noventa e nove (01/06/1999), residente e domiciliada Rua da Suçuarana, 50, Loteamento 
Residencial Pequis, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Uberlândia, MG, filha de Lucas 
Xavier da Silva e de Kedma Pires de Andrade. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Uberlândia - Distrito Sede, Estado de Minas Gerais.”

CRISTIAN PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido em 
São Vicente, neste Estado (CN:LV.A/281.FLS.298-SÃO VICENTE/SP), São Vicente, 
SP no dia dois de agosto de dois mil e três (02/08/2003), residente e domiciliado Rua 
Jiparaná, 317, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Erinaldo Inacio da Silva e de Arleide Pereira da Silva. STEPHANY ARAÚJO DOS 
SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Praia Gran-
de, neste Estado (CN:LV.A/078.FLS.260 PRAIA GRANDE/SP), Praia Grande, SP no dia 
quinze de maio de dois mil e quatro (15/05/2004), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 
317, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonardo 
dos Santos Pereira e de Thauane Kelly de Jesus Araújo.

ROBERTO CARLOS NARCIZO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão vendedor, nas-
cido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/094.FLS.219V ITAQUERA/SP), Guarulhos, 
SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (14/01/1987), residente 
e domiciliado Rua Itaicaba, 16, B, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Roberto Carlos Narcizo e de Elizabete Santos Fernandes Narcizo. CAMILA SANTANA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão analista de departamento pessoal, nascida no 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.170V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e nove (12/06/1989), residente e 
domiciliada Travessa Maria Antônia de Arruda dos Santos, 11, Vila Verde, neste Capital, 
São Paulo, SP, filha de Benvino Julio da Silva e de Cleide Soares Santana da Silva.

LUCAS COSTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-599.FLS.007V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (23/12/1995), 
residente e domiciliado Rua Doutor Mário Moura, 64, casa A, Vila Progresso, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Jose Cicero de Araujo da Silva e de Salete Costa da Silva. 
ELISÂNGELA RODRIGUES DE LIMA, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativa, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A 366,FLS168-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (12/09/1986), residente e domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 64, casa 
A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Rodrigues de Lima e de 
Elisabete Araujo dos Santos Lima.

JONAS VITALINO GOMES, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, nascido no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.224V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia três de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (03/07/1985), residente e domi-
ciliado Rua Campinas do Sul, 59, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Aparecido Gomes Cardoso e de Aparecida Adena Gomes. ROSANA CLÁUDIA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida em Campinas, 
neste Estado, Campinas, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e setenta 
e dois (18/11/1972), residente e domiciliada Rua Campinas do Sul, 59, casa 01, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Florivaldo dos Santos e de Luci Apa-
recida Silva dos Santos.

PATRICIA FREIRE PEREIRA, estado civil solteira, profissão analista fiscal, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/042.FLS.035-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de junho de mil novecentos e oitenta e sete (02/06/1987), residente e domiciliada 
Rua São José do Peixe, 25, apartamento 93-D, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Carlos Pereira e de Selma Freire Pereira. EDILEIDE PATRICIA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão analista financeiro, nascida no Subdistrito 
Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/307.FLS.204-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (05/02/1989), 
residente e domiciliada Rua São José do Peixe, 25, apartamemto 93-D, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Domingos dos Santos e de Ivone Ribeiro.

GABRIEL PEREIRA MOURA DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de bar, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/221.FLS.211-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e 
sete (16/04/1997), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 285, bloco B, apartamento 
32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio 
Souza de Santana e de Lilian Pereira Moura de Santana. VANESSA DA CONCEIÇÃO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/094.
FLS.411-BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos 
e noventa e um (30/10/1991), residente e domiciliada Rua Manuel Inácio de Loiola, 533, 
bloco A, apartamento 12, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Ida da Conceição.

DIEGO MAYKE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profissão publicitário, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa 
e três (05/10/1993), residente e domiciliado Rua Léo de Afonseca, 145, apartamento 21, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Feliciano 
da Silva Filho e de Andrea de Almeida Louro. NATALIA MERLOTTO ARRUDA, estado 
civil solteira, profissão publicitária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e três (17/10/1993), residente 
e domiciliada Rua Léo de Afonseca, 145, apartamento 21, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Vitorino Arruda e de Adriana Apa-
recida Merlotto Arruda.

SERGIO TAVARES DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão inspetor por-
tuário júnior, nascido em São Vicente, neste Estado, São Vicente, SP no dia quatro de 
agosto de mil novecentos e oitenta e um (04/08/1981), residente e domiciliado Avenida 
Sambaiatuba, 132, casa 02, Vila Jockei Clube, São Vicente, neste Estado, SP, filho 
de José Tavares da Conceição e de Josefa Ramos da Conceição. FABIANA FAUS-
TINO TIMÓTEO, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/047.FLS.223 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil no-
vecentos e oitenta (20/07/1980), residente e domiciliada Rua José Filgueira, 06, casa A, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Felinto Timoteo 
e de Teresinha Faustino Timóteo.

JHONATHAN SILVA SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de outubro de dois mil e um 
(09/10/2001), residente e domiciliado Rua Jeribatuba, 278, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jefferson dos Santos Silva e de Josimare Silva 
Souza. MICHAELE KATHLYN DA SILVA COSTA, estado civil solteira, profissão aten-
dente comercial, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vascon-
celos, SP no dia trinta de maio de dois mil e três (30/05/2003), residente e domiciliada 
Avenida Luiz Rosa da Costa, 391, Cidade Kemel, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Itamar Liger Costa e de Andrea Barbosa da Silva. 
"Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vas-
concelos, neste Estado.”

TAINÃ ALEXSANDER FERNANDES PIRES, estado civil solteiro, profissão supervisor 
de atendimento JR, nascido em Campinas, neste Estado (CN:LV.A/112.FLS.255V-TA-
TUAPÉ/SP), Campinas, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e 
seis (09/12/1996), residente e domiciliado Rua Alfeneiro, 202, Jardim Brasília, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Jonas José Pires e de Rosangela Aparecida Fernandes 
Pires. ESTER CARNEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora I, nas-
cida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/390.FLS.105V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de dois mil e um (01/02/2001), residente e 
domiciliada Rua Rio Corrente, 238, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos 
Carlos Marques da Silva e de Ladjane Carneiro dos Santos.

VALMIR FERREIRA DA SILVA, estado civil viúvo, profissão forneiro, nascido em Tre-
medal, Estado da Bahia, Tremedal, BA no dia vinte e quatro de abril de mil novecen-
tos e sessenta e sete (24/04/1967), residente e domiciliado Travessa Nossa Senhora 
Aparecida, 30, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arlindo Ferreira da Silva 
e de Anísia Maria de Jesus. JOSEFA VANILZA BATISTA DE ANDRADE, estado civil 
solteira, profissão cuidadora, nascida em Heliópolis, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.
FLS.146 HELIOPOLIS/BA), Heliópolis, BA no dia vinte e seis de março de mil nove-
centos e oitenta e dois (26/03/1982), residente e domiciliada Travessa Nossa Senhora 
Aparecida, 30, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dário Barbosa de Andrade 
e de Júlia Batista Nascimento.

HIGOR SILVA DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Rolim de 
Moura, Estado de Rondônia (CN:LV.A/032.FLS.353 ROLIM DE MOURA/RO), Rolim de 
Moura, RO no dia três de maio de mil novecentos e oitenta e oito (03/05/1988), residente 
e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1133, bloco 02, apartamento 202, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Aderval da Cruz e de Elda Maria Silva da Cruz. 
ÉRICA VERGILIO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida no Subdistrito Be-
lenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.102 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de março de mil novecentos e noventa (08/03/1990), residente e domiciliada Rua 
Rio Pardo, 365, Jardim Jacy, Guarulhos, neste Estado, SP, filha de Durvalino Vergilio e 
de Ruth de Oliveira Vergilio.

BRUNO EDUARDO SIMÕES DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão açougueiro, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.237-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (22/08/1987), resi-
dente e domiciliado Rua Coração Brasileiro, 80, apartamento 11-I, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adonias Simões da Cruz e de 
Vania Simone Pedroso da Cruz. KARINA IOLANDA DEMETRIO, estado civil soltei-
ra, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/060.
FLS.101 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta 
e oito (13/05/1988), residente e domiciliada Rua Coração Brasileiro, 80, apartamento 
11-I, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Teodoro Demetrio e de Rosemeire Siqueira Demetrio.

AILTON LINS DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos e setenta 
e oito (16/06/1978), residente e domiciliado Rua Manuel Rodrigues Santiago, 88, D, 
apartamento 04-A, Jardim Laura, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Naziozene Lins 
de Souza e de Maria da Conceição de Jesus. RAQUEL ALVARINA DOS REIS, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais 
(CN:LV.A/065.FLS.217 4º SUBDISTRITO DE BELO HORIZONTE/MG), Belo Horizonte, 
MG no dia trinta de junho de mil novecentos e setenta e nove (30/06/1979), residente 
e domiciliada Rua Casa no Campo, 251, apartamento 44-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesus Francisco dos Reis e de Maria 
Helena de Carvalho dos Reis.

FLAVIO DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão cortador textil, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/085.FLS.377-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e dois (16/05/1982), residente e do-
miciliado Rua Pássaro Preto, 1921, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Maria dos Santos de Sousa. LAIANE PEREIRA RODRIGUES, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Distrito de Barão Geraldo, Muni-
cípio de Campinas, neste Estado (CN:LV.A/267.FLS.294V-1º SUBDISTRITO DE CAM-
PINAS/SP), Campinas, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa 
e três (26/10/1993), residente e domiciliada Rua Pássaro Preto, 1921, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliane Pereira Rodrigues.

VYTOR SARAIVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/203.FLS.283-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro (19/05/1994), residente e domiciliado Rua 
Virgínia Ferni, 1974, casa 03, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Valdir dos Santos Junior e de Elisangela de Fatima Saraiva. AMAN-
DA MUNIZ DOS REIS, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/130.FLS.147 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (25/02/1995), residente e domi-
ciliada Rua Francisco Falcão, 345, Lajeado, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Sueli 
Muniz dos Reis.

MAGNO FREITAS QUINTANIA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/045.FLS.183-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (18/09/1987), residente e domi-
ciliado Rua Luís Carlos Prado, 94, Vila Princesa Isabel, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de Osmar da Silva Quintania e de Vitalina de Fatima Freitas Quintania. CRISTIANE 
FAMIGLIETTI, estado civil solteira, profissão assistente de convênio, nascida neste Dis-
trito (CN:LV.A/059.FLS.010-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e um (30/12/1981), residente e domiciliada Rua Serrana, 
1276, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rocco Famiglietti e de Cleu-
senir do Nascimento Famiglietti.

MARCIO GOMES DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/014.FLS.083-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de agosto de mil novecentos e setenta e dois (28/08/1972), residente e 
domiciliado Rua Baltazar da Silva, 64, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Firmino de Andrade Filho e de Tereza Aparecida 
Andrade. CELIA MARIA JARDIM, estado civil solteira, profissão esteticísta, nascida 
em Barbosa Ferraz, Estado do Paraná (CN:LV.A/011.FLS.261 BARBOSA FERRAZ/PR), 
Barbosa Ferraz, PR no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco 
(16/01/1975), residente e domiciliada Rua Baltazar da Silva, 64, casa 02, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco Jardim e de 
Maria das Dores Jardim.

JEFERSON LUIZ BATISTA FERREIRA, estado civil divorciado, profissão analista de 
comércio exterior, nascido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
RJ no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e dois (10/04/1992), residente e 
domiciliado Rua Manuel Ribas, 147, apartamento 118-A, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Fernando Ferreira de Souza e de Cristiane Costa Batista. 
JULIANA MACHADO TORINO, estado civil solteira, profissão coordenadora, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/147.FLS.225V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e um (27/06/1991), residente e domi-
ciliada Rua Manuel Ribas, 147, apartamento 118-A, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nelson Torino e de Ivaneti Cleo Silva Machado Torino.

PEDRO HENRIQUE DE PAULO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão metalúrgi-
co, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/254.FLS.045-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de outubro de mil novecentos e noventa e oito (03/10/1998), 
residente e domiciliado Rua Germano Limeira, 160, casa 03, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto da Silva Ferreira e de Marcelina Apare-
cida de Paulo Ferreira. JANAINA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
professora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (08/04/1986), residente e domiciliada Rua Germano Limeira, 
160, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Norberto Antonio da 
Silva e de Helaine Alves da Silva.

SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de outubro de mil novecentos e 
setenta e três (11/10/1973), residente e domiciliado Rua Canto da Tarde, 55, bloco B, 
apartamento 232, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Laudio da Silva e de Tereza Aparecida da Silva. SIRLEIDE TENORIO LIRA, es-
tado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, nascida em Bebedouro, Estado de 
Alagoas, Bebedouro, AL no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(16/01/1985), residente e domiciliada Rua Canto da Tarde, 55, bloco B, apartamento 
232, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo 
Lira da Silva e de Maria José Tenorio Lira.

INEL FILDER, estado civil solteiro, profissão pintor de carro, nascido em Porto Príncipe 
- Haiti, Porto Príncipe - Haiti no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e 
nove (22/05/1989), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 723, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ilder Filder e de Marie Sonie Lubin. LAURY VESSY, 
estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Porto Príncipe - Haiti, Porto Prín-
cipe - Haiti no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e três (08/11/1993), 
residente e domiciliada Rua Dona Maria de Camargo, 723, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Elina Mervius e de Louis Vessy.

DANIEL OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de máquinas, 
nascido em Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV-A 186,FLS.191-1º OFÍCIO 
DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA), Vitória da Conquista, BA no dia sete de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (07/01/1984), residente e domiciliado Rua Professor 
Hasegawa, 914, bloco C, apartamento 13, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Maria Cacilda Oliveira da Silva. MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão operadora de produção, nascida em São Felipe, Estado da Bahia 
(CN:LV-A 11,FLS.097-SÃO FELIPE/BA), São Felipe, BA no dia vinte e cinco de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e nove (25/01/1989), residente e domiciliada Rua Professor 
Hasegawa, 914, bloco C, apartamento 13, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ilario Correia dos Santos e de Domingas Lima dos Santos.

FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de infraes-
trutura, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/101.FLS.190-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(29/09/1993), residente e domiciliado Rua Gil de Siqueira, 211, Vila Aurea, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Rodrigues dos Santos e de Vaneide Ferreira dos San-
tos. JOCIMARA DE ALMEIDA MILONE, estado civil solteira, profissão auxiliar contábil, 
nascida em Icó, Estado do Ceará (CN:LV.A/046.FLS.109 ICÓ/CE), Icó, CE no dia nove 
de agosto de mil novecentos e noventa e três (09/08/1993), residente e domiciliada Rua 
Jeribatuba, 209, casa 05, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Pereira Milone e de Cleimar Paulino de Almeida Milone.

RENAN DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão técnico de atendimen-
to, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/088.FLS.275-SÃO CAETA-
NO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos 
e noventa (22/05/1990), residente e domiciliado Rua Sorvinha, 38, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião do Nascimento e de Maria José da Silva 
Nascimento. FABIANA ALVES, estado civil divorciada, profissão vigilante, nascida em 
Cubati, Estado da Paraíba, Cubati, PB no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oiten-
ta (08/02/1980), residente e domiciliada Rua Sorvinha, 38, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Maria Alves do Nascimento.

ANDRÉ PESSOA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/337.FLS.002V-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (26/09/1985), residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 66, bloco B, apar-
tamento 26, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco dos Santos e de 
Neusa Pessoa Diniz dos Santos. PAULA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
analista de produção, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/212.FLS.245-CAPELA 
DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (01/11/1986), residente e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 66, bloco 
B, apartamento 26, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Adilson Barbosa dos Santos e 
de Francelina Silva dos Santos.

EDUARDO HENRIQUE DOS ANJOS SILVA, estado civil solteiro, profissão técni-
co de enfermagem, nascido em Jandira, neste Estado (CN:LV.A/170.FLS.170V-ITA-
QUERA/SP), Jandira, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e setenta e oito 
(14/07/1978), residente e domiciliado Rua Marieta Baldez, 21, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marlene dos Anjos da Silva. DEBORA FISCHER SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em Nova Andradina, Estado do 
Mato Grosso do Sul (CN:LV.A/017.FLS.090-NOVA ANDRADINA/MS), Nova Andradina, 
MS no dia três de março de mil novecentos e oitenta e três (03/03/1983), residente e 
domiciliada Rua Marieta Baldez, 21, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Francisco dos Santos e de Fatima Maria Nerci dos Santos.

JOSIAS REINALDO DE SOUSA FILHO, estado civil solteiro, profissão motoboy, nas-
cido em Acopiara, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.284-1º OFÍCIO DE ACOPIARA/
CE), Acopiara, CE no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e setenta e seis 
(17/12/1976), residente e domiciliado Rua Fraiburgo, 292, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Josias Reinaldo de Sousa e de Francisca Maria da Conceição. 
GENIVÂNIA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Sapé, Estado da Paraíba (CN:LV.A/001.FLS.144-SAPÉ/PB), Sapé, PB no dia dezenove 
de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (19/10/1974), residente e domiciliada 
Rua Fraiburgo, 292, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genival Pires 
da Silva e de Maria da Luz dos Santos Silva.

RODRIGO MACHADO BORGES, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em Jales, neste Estado, Jales, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (14/11/1985), residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 66, bloco 
A, apartamento 204, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dorival Machado Borges e 
de Sebastiana Martins. JAQUELINE AMANDA SILVA LIMA, estado civil divorciada, 
profissão professora de educação infantil, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (11/02/1989), residente 
e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 66, bloco A, apartamento 204, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Rubens Ferreira Lima e de Joveni da Silva Leitão Lima.

FERNANDO BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de torno 
CNC, nascido neste Distrito (CN:LV.A/215.FLS.135V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (27/11/1994), 
residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 335, casa 01, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira da Silva e de Adilina 
Barbosa da Silva. TAMIRES DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profissão au-
tônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/214.FLS.238-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (25/11/1994), 
residente e domiciliada Rua Machado Nunes, 335, casa 01, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcondes de Lima Felix e de Claudeci 
Correia dos Santos.

MATHEUS BRUNO DE OLIVEIRA LEITAO, estado civil solteiro, profissão ajudante, 
nascido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/102.FLS.393-1º DISTRITO DE MA-
CEIÓ/AL), Maceió, AL no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e seis 
(13/10/1996), residente e domiciliado Rua Forno D'Água, 34, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Valter Leitao de Oliveira e de Josinete Oliveira 
dos Santos. REBECA TAVARES DE SOUZA GONÇALVES, estado civil solteira, pro-
fissão promotora de vendas, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/380.
FLS.008-ITAQUERA/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e três de julho de dois mil 
(23/07/2000), residente e domiciliada Rua Forno D'Água, 34, Jardim Norma, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Jose Alexandre de Souza Gonçalves e de Daniela Tavares 
do Prado.

SABINO DE JESUS SANTANA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em 
Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.220-2º OFÍCIO DE JACOBINA/BA), Ja-
cobina, BA no dia cinco de abril de mil novecentos e sessenta e nove (05/04/1969), 
residente e domiciliado Rua Santa Marcelina, 642, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gildasio Manoel de Santana e de Adelina Isidoria de Jesus Santana. 
EDNA ISIDORIA SANTANA, estado civil solteira, profissão auxiliar de copeira, nascida 
em Caldeirão Grande, Estado da Bahia (CN:LV.A/006.FLS.101-CALDEIRÃO GRANDE/
BA), Caldeirão Grande, BA no dia onze de novembro de mil novecentos e sessenta e 
nove (11/11/1969), residente e domiciliada Rua Santa Marcelina, 642, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Alves Santana e de Jovita Isidoria San-
tana.

THIAGO SBERCI, estado civil solteiro, profissão assistente administrativo, nascido 
no Subdistrito Cerqueira Cesár, nesta Capital (CN:LV.A/291.FLS.137-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(09/03/1988), residente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 2683, bloco C, aparta-
mento 32, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Alberto Sberci e de Rosemeire 
de Oliveira Sberci. IVANA LETICIA RIBEIRO, estado civil divorciada, profissão assis-
tente administrativa, nascida em São Vicente, neste Estado, São Vicente, SP no dia dez 
de julho de mil novecentos e setenta e seis (10/07/1976), residente e domiciliada Rua 
Sabbado D'Ângelo, 2683, bloco C, apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcos Antonio Ribeiro e de Eliene Domingues Ribeiro.

RAFAEL DE SOUZA AZEVEDO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no 
Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.148 ACLIMAÇÃO/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e cinco (23/03/1995), 
residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 339, bloco 03, apartamen-
to 182, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir 
José de Azevedo e de Maria Aparecida de Souza Azevedo. GABRIELA FERREIRA 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/318.FLS.269 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil 
novecentos e noventa e oito (30/07/1998), residente e domiciliada Avenida Afonso de 
Sampaio e Sousa, 339, bloco 03, apartamento 182, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josué José Rodrigues do Nascimento e de Maria 
Ferreira da Silva.

ANDRÉ FELIPE DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão ladrilheiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/273.FLS.196-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (16/02/1995), residente 
e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 503, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Manoel de Almeida e de Antonia Trindade de 
Almeida. ALÂINE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nas-
cida em Itiúba, Estado da Bahia (CN:LV.A/078.FLS.135-ITIÚBA/BA), Itiúba, BA no dia 
cinco de junho de mil novecentos e noventa e sete (05/06/1997), residente e domiciliada 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 503, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Amorim da Silva e de Cristiniana Maria dos Santos Silva. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 4
09

F-
47

B8
-9

E3
0-

3A
05

.



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

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 06 de outubro de 20218

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: VAGNO CALDEIRA DE JESUS, estado civil divorciado, profissão ser-
ralheiro, nascido em Pirapora, MG, no dia (21/06/1983), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Geraldo Moreira de Jesus e de Alaide Caldeira de Jesus. 
A pretendente: FABIANA PAIVA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão serralheira, 
nascida em Cabrobo, PE, no dia (31/05/1985), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de João Francisco da Silva e de Francisca Paiva da Silva.

O pretendente: MANASSES RAMOS DE JESUS FREITAS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1997), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelino José de Jesus Freitas e de Nadir 
Ramos Souza dos Santos Freitas. A pretendente: NAYARA DANTAS DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão analista de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ulisses Lelis da Silva e de 
Solange Ribeiro Dantas.

O pretendente: LUÍS RICARDO MOSCARDI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/10/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Alberto da Silva e de Dirce Moscardi Fer-
reira da Silva. A pretendente: ARIANE VIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (12/06/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Atenor Viana dos Santos e de Ana 
Claudia da Silva.

O pretendente: RAFAEL MARCELINO BISPO, estado civil solteiro, profissão ma-
nutencista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdinez Conceição Bispo e de Maria Regina das 
Neves Marcelino. A pretendente: LARISSA ESPIRITO SANTO GOMES, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Moises João Gomes e de Maria 
Irene do Espirito Santo.

O pretendente: ANDERSON FERNANDO SALUSTRIANO DOS SANTOS, estado 
civil solteiro, profissão fiscal de transporte, nascido em Arujá, SP, no dia (11/07/1990), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo José dos Santos 
e de Maria do Socorro Salustriano da Silva. A pretendente: ANDREZA RIBEIRO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(16/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Ferreira dos Santos e de Vania Cristina Ribeiro.

O pretendente: ROGERIO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão jardineiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira da Silva e de Vera Lucia Ferreira Gomes da Silva. A 
pretendente: ADRIANA TENÓRIO LIMA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/12/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Tenório Lima e de Maria Luiza da Conceição.

O pretendente: JORGE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão faturis-
ta, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Leir Nunes da Silva e de Rita de Cassia dos San-
tos. A pretendente: ALANA FONTES RODRIGUES, estado civil solteira, profissão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Fontes Rodrigues e de 
Veranilda Rodrigues Coêlho.

O pretendente: WELLINGTON SANTANA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
analista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Santana da Silva e de Antonia Alves Lopes 
da Silva. A pretendente: THAMIRIS OLIVEIRA DA CRUZ, estado civil solteira, profissão 
atendente comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1992), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos José Barbosa da Cruz e de Sandra 
Regina de Oliveira da Cruz.

O pretendente: NILSON YUKIO IKEJIMA, estado civil solteiro, profissão educador social, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Makoto Ikejima e de Vera Lucia Jacob Ikejima. A pretendente: 
VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/12/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Leonildo de Oliveira e de Valdeci Ferreira de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO ARAUJO MARQUES, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Jose Marques e de Maria das Neves Araujo 
Marques. A pretendente: KELLY CRISTINA VIANA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/1992), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Bernardo de Oliveira e de Maria do 
Socorro Santos Viana.

O pretendente: MARCIO SERAPIO ADARILLO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão técnico de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1986), residente e 
domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Antonio Adarillo de Oliveira e de 
Maria de Lurdes Serapio Oliveira. A pretendente: BARBARA VIEIRA BATISTA GOMES, 
estado civil solteira, profissão técnica em rediologia, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(23/06/1989), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Joseni 
Batista Gomes e de Valquiria Silva Vieira Gomes.

O pretendente: LUCAS JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/09/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria José da Silva. A pretendente: MARINA VITORIA 
CRISOSTOMO, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (30/06/2003), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Juliana Crisostomo.

O pretendente: ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA, estado civil viúvo, profissão aposen-
tado, nascido em Boca da Mata, AL, no dia (27/06/1942), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joséfa Anacleto da Silva. A pretendente: ISABEL CRIS-
TINA LOPES PINHEIRO DE ALENCAR, estado civil solteira, profissão ajudante geral, 
nascida em Fortaleza, CE, no dia (07/09/1970), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edson Augusto de Alencar e de Edna Lopes Pinheiro de Alencar.

O pretendente: WELLINGTON ALMEIDA MAIA, estado civil solteiro, profissão analista 
de callcenter, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Henrique Machado Maia e de Alessandra 
Conceição de Almeida. A pretendente: NATHALIA CORREA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão teleoperadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vivian Correa de Oliveira.

O pretendente: EDVALDO DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profissão jardineiro, 
nascido em Itamari, BA, no dia (18/11/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Souza Santos e de Maria Edite de Jesus. A pretendente: 
KATHLEEN NASCIMENTO CARDOSO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/03/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Valter Cardoso e de Marcione Primo do Nascimento.

O pretendente: JOÉLITON BEIJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão expositor 
de eventos, nascido em Suzano, SP, no dia (15/11/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marivaldo Santos e de Neli Damasio Beijo de Moura 
Santos. A pretendente: JULIA GRECCHI CALLIENTE CARVALHO, estado civil soltei-
ra, profissão técnica de enfermagem, nascida em Guarulhos, SP, no dia (03/02/2001), 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Jean Carlos Calliente 
Carvalho e de Tatiane Lopes Barbosa Grecchi.

O pretendente: ÉRMESON FELICIANO MARQUES, estado civil solteiro, profissão ajudan-
te geral, nascido em Arujá, SP, no dia (23/04/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nelson de Oliveira Marques e de Soraia Geremias Feliciano. A 
pretendente: NEIDE DE LIMA PAES LANDIM, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/12/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Nilton Paes Landim e de Jurandi Rosa de Lima 
Paes Landim.

O pretendente: FABIANO BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão encarrega-
do de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bezerra da Silva e de Cicera Rodrigues Bezerra 
da Silva. A pretendente: GISELA PEREIRA SILVA, estado civil solteira, profissão babá, 
nascida em Tremedal, BA, no dia (26/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sidnei de Jesus Silva e de Dalvani Pereira Silva.

O pretendente: RODRIGO ALVES DOS SANTOS BATISTA, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar técnico de educação, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1990), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Batista e de 
Rita de Cassia Alves dos Santos. A pretendente: ELIANE LACERDA SILVA, estado 
civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (25/01/1991), residente e domiciliada em Mauá, SP, filha de José Lopes da Silva 
e de Maria das Neves Lacerda Silva.

O pretendente: KAIO HENRIQUE DE MORAIS FELIX, estado civil solteiro, profissão 
agente comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Givanildo Gomes Felix e de Michelle de Morais 
Araujo. A pretendente: DANIELLY STEPHANIE ARAUJO DOS ANJOS, estado civil 
solteira, profissão agente comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/12/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alberto Santos dos 
Anjos e de Daniela Araujo dos Anjos.

O pretendente: EVERTON DAVI SILVA NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/2003), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Moises Silva Santos e de Eva Vilma Nogueira Santos. 
A pretendente: CAMILA CORREIA MOTA, estado civil solteira, profissão cuidadora de 
idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/02/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Eliene Correia Mota.

O pretendente: JEREMIAS DE SOUZA NEVES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Nilson da Conceição Neves e de Anita Nogueira de Souza. A preten-
dente: PÂMELA SILVA ALVARENGA DE MELO, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/10/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcelo Alvarenga de Melo e de Cristiane Silva Alvarenga de Melo.

O pretendente: ALECSANDER OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Joelma Oliveira da Silva. A pretendente: JÉS-
SIKA MAYARA MOREIRA ROCHA, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Elton Ramos da Rocha e de Vanessa Moreira Santos.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Andreia Rodrigues dos Santos. A pretendente: CAROLINA 
PRIMO DA SILVA, estado civil solteira, profissão empresária, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (23/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de David 
Ponciano da Silva e de Maria do Carmo Primo.

O pretendente: ZACARIAS LOURO DE LIMA NETO, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em Santana, BA, no dia (04/06/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Anibal de Oliveira Lima e de Carmelita Barbosa Louro. A 
pretendente: CRISTIANE PEREIRA DE CASTRO, estado civil solteira, profissão cozi-
nheira, nascida em Senhor do Bonfim, BA, no dia (14/03/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dourival Pereira de Castro e de Edite Ferreira da 
Silva Castro.

O pretendente: FÁBIO DA SILVA HONORIO, estado civil solteiro, profissão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Davi Honorio e de Raimunda Alves da Silva Honorio. A pretendente: 
KATHLEEN BRENDA FERREIRA LOPES, estado civil solteira, profissão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Welder Delfino Lopes e de Sirleide Ferreira Silva.

O pretendente: HAMILTON MEDEIROS COSTA, estado civil solteiro, profissão contador 
aposentado, nascido em Martinopolis, SP, no dia (13/07/1958), residente e domiciliado 
no Jardim Santo Elias, São Paulo, SP, filho de Adelino Gonçalves Costa e de Heloina 
Malaquias de Medeiros Costa. A pretendente: ELENICE JOAQUIM, estado civil solteira, 
profissão aposentada, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/11/1952), residente e do-
miciliada no Jardim Santo Elias, São Paulo, SP, filha de Adelina Joaquim.

O pretendente: DIEGO AQUINO SANTOS, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido 
em Olinda, PE, no dia (06/03/2000), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Delio Ferreira Santos e de Rosangela Dornelas de Aquino. A pretendente: TAUANE 
CARVALHO PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/12/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Paulo Roberto Sousa Pereira e de Cynthia Carvalho Motta.

O pretendente: THIAGO CARVALHO RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro eletricista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (06/03/1986), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira Rodrigues e de Idalia 
Carvalho Rodrigues. A pretendente: JESSICA ROSA MARIANO, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (22/06/1995), residente 
e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Salvador Gomes Mariano e de Ivone 
Rosa dos Reis Mariano.

O pretendente: RAFAEL SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de 
risco pleno, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Ailton dos Santos e de Marisa Barbosa de Souza 
Santos. A pretendente: NATALIA FLORA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/02/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Flora Silva e de Elaine Vicentina da Silva.

O pretendente: MAURICIO KAZUO IAGUCHI, estado civil divorciado, profissão comercian-
te, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mário Dioshi Iaguchi e de Neusa Massako Iaguchi. A pretendente: 
ALESSANDRA RODRIGUES PATACHO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP, no dia (24/08/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Avelino Rodrigues Patacho e de Carmen Romilda Patacho.

O pretendente: BRUNO LOURENÇO COSTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Lourenço dos Santos e de Maria Cristina 
Silva da Costa Santos. A pretendente: TAYNÁ QUEIROZ DA SILVEIRA SANTOS, es-
tado civil solteira, profissão do lar, nascida em Mauá, SP, no dia (31/10/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Donisete Barbosa dos Santos e de 
Katia Queiroz da Silveira Santos.

O pretendente: JEFFREY RODRIGUES INNOCENCIO, estado civil solteiro, profissão 
analista de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Innocencio e de Maria Josefa Rodrigues 
de Santana. A pretendente: PRISCILA FREITAS LIMA, estado civil solteira, profissão 
analista de marketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/06/1993), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Mauro de Sousa Lima e de Maria 
da Paz Freitas Lima.

O pretendente: ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente 
administrativo, nascido em Limoeiro, PE, no dia (24/04/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel da Silva e de Maria Rita Venancia da Silva. A 
pretendente: VALQUIRIA PEREIRA CUNHA, estado civil solteira, profissão especialista 
de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Alves Cunha e de Eliza Francisca Pereira.

O pretendente: MATHEUS PIMENTEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Mariano dos Santos e de Rosana da Costa 
Pimentel. A pretendente: DANIELY BASTOS REIS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Andre Luiz Cardoso Reis e de Nubia Bastos da Costa.

O pretendente: DHONE SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profissão entregador, 
nascido em Camacan, BA, no dia (22/08/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio de Jesus Santos e de Josélia Oliveira Silva. A pretendente: 
CAROLINE DA COSTA AMORIM, estado civil solteira, profissão agente de viagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gilmar Duarte Amorim e de Raimunda Pereira da Costa.

O pretendente: HORECIO PEREIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Triunfo, PE, no dia (15/09/1964), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Zacarias Pereira Lima e de Maria das Dores dos Santos. A pretendente: 
ANA VALÉRIA DA CRUZ RÉGIS, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em Bom 
Jesus da Lapa, BA, no dia (21/11/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Bartolomeu Régis e de Senhorinha da Cruz Régis.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Pereira e de Maria dos Santos Pereira. A 
pretendente: MARIA REGINA ALVES DA MOTA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Monte Santo, BA, no dia (06/09/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Osmar Dias da Mota e de Maria Petronilia Alves da Mota.

O pretendente: WESLEY NASCIMENTO COUTINHO, estado civil solteiro, profissão 
analista de projetos, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Renato Fausto Coutinho e de 
Telma Nascimento da Silva Coutinho. A pretendente: JESSICA DOMINGUES DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(06/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo 
da Silva e de Rozeli Corral Domingues.

O pretendente: ANTONIO BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
coordenador de vendas, nascido em Valparaíso, SP, no dia (07/07/1965), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nascimento Bispo dos Santos e de 
Luiza de Jesus Paixão dos Santos. A pretendente: VANESSA DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profissão executiva de conta, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1973), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mariano Gonçalves de 
Almeida e de Marinez Cabobianco de Almeida.

O pretendente: GUSTAVO SOARES DOS REIS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (10/04/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cassia Soares dos Reis. A pretendente: EMILLY 
VALOCINI FERREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (14/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson 
Alves Ferreira e de Renata Faria Valocini.

O pretendente: GILBERTO MARQUES DE CARVALHO, estado civil divorciado, 
profissão impermeabilizador, nascido em Icarai de Minas, MG, no dia (02/11/1974), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo Marques da 
Rocha e de Maria Antonia de Carvalho. A pretendente: PATRICIA BLASCO, estado 
civil divorciada, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1977), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Blasco e de Eva-
niza Gomes Blasco.

O pretendente: FELIPE GUEDES CAETANO, estado civil divorciado, profissão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eliseu Caetano e de Sueli Guedes de 
Brito Caetano. A pretendente: JULIANA SANTOS DE ARAUJO, estado civil divorciada, 
profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Boanerges Silva de Araujo e de 
Ana Maria dos Santos Araujo.

O pretendente: AUGUSTO EMILIANO FERREIRA, estado civil viúvo, profissão apo-
sentado, nascido em Santa Cruz da Baixa Verde, PE, no dia (23/04/1944), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jordão Emiliano Ferreira e de 
Maria Julia da Conceição. A pretendente: MARIA FERREIRA DINIZ LEITE, estado 
civil viúva, profissão do lar, nascida em Manaira, PB, no dia (08/07/1946), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lot Ferreira Diniz e de Etelvina 
do Amor Divino.

O pretendente: WESLEY DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Washington de Jesus Santos e de Patricia Augusta 
da Silva. A pretendente: GABRIELA SILVA NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteira, 
profissão atendente de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/02/2002), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Vinicius Nascimento 
Santos e de Viviane Correia da Silva.

O pretendente: LEANDRO NUNES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão repo-
sitor, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Nunes da Silva. A pretendente: JANAINA MUNIZ 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (11/04/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Douglas 
Tavares da Silva e de Sandra Muniz dos Santos.

O pretendente: JOÃO GABRIEL FREITAS LIMA, estado civil solteiro, profissão 
assistente financeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1990), residente e 
domiciliado em Santo André, SP, filho de José Oliveira Lima e de Marcia de Freitas 
Lima. A pretendente: MAYANE LOPES FERREIRA, estado civil solteira, profissão 
bancária, nascida em Pindobaçu, BA, no dia (04/11/1992), residente e domiciliada na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de João Guilherme Ferreira e de Marilene Correia 
Lopes da Silva.

O pretendente: GILMAR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico de ges-
so, nascido em Pirapora, MG, no dia (17/09/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco da Silva e de Margarida Landin da 
Silva. A pretendente: CRISTIANE CONCEIÇÃO MARTINS, estado civil solteira, 
profissão revisadeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1975), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Geraldo Martins e de Marizia 
Conceição Martins.

O pretendente: MATHEUS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio da Silva e de Rita de Cassia Alves. 
A pretendente: AMARYLLIS REBECA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Santo André, SP, no dia (04/05/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Eneas da Silva e de 
Eletice Pereira da Costa Silva.

O pretendente: GABRIEL DA ROCHA PEREIRA MOREIRA, estado civil solteiro, 
profissão professor, nascido em Teresópolis, RJ, 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, 
profissão 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.
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O pretendente: ANDERSON TUZZI, estado civil solteiro, profissão motofrentista, 
nascido em Santo André, SP, no dia 10/05/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sarceta Tuzzi e de Maria Divina Tuzzi. 
A pretendente: ANTONIA REGINA COSTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Araioses, MA, no dia 22/04/1976, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato da Silva e de Maria 
Eliete Carvalho Costa.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA JORDÃO, estado civil divorciado, profissão ban-
cário, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 16/03/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Adolfo Pereira Jordão e de Aparecida 
Cervera Pereira Jordão. A pretendente: CLAUDIA DE AGUIAR PIETRI, estado civil 
solteira, profissão enfermeira, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia 
10/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Giovanni 
Pietri e de Selma Jacinto de Aguiar Pietri.

O pretendente: VITOR AUGUSTO SILVA, estado civil solteiro, profissão gerente de 
tecnologia, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 17/11/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo Souza Silva e de Nara 
Patricia da Silva. A pretendente: JULIANA ARAUJO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão engenheira química, nascida em Osasco, SP, no dia 10/01/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Severino da Silva e de Geiza 
Antonio Araujo da Silva.

O pretendente: MATHEUS SALOMÃO BEKES, estado civil solteiro, profissão advogado, 
nascido em Bertioga, SP, no dia 05/05/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Silvio André Bekes e de Valdenice Rodrigues Salomão Bekes. A 
pretendente: ALANA SINDY AUGUSTO, estado civil solteira, profissão administradora de 
empresas, nascida em Ribeirão Branco, SP, no dia 28/11/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Gervasio Augusto e de Anezia Leandro 
Augusto.

O pretendente: ERNESTO ANTONIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
administrador de condomínios, nascido em São Paulo, SP, no dia 19/06/1968, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Venancio dos Santos Filho 
e de Maria Rita dos Santos. A pretendente: SIMONA ADRIANA BANACU DE MELO, 
estado civil divorciada, profissão professora, nascida na Romenia, no dia 15/10/1967, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Valerian Banacu e de 
Cecilia Banacu.

O pretendente: WELLINGTON CARLOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão 
administrador, nascido em São José dos Campos, SP, no dia 04/10/1988, residente 
e domiciliado em Jacarei, SP, filho de João Carlos de Sousa e de Oliana Celestre de 
Carvalho Sousa. A pretendente: TAMIRES CRISTINA BARBOSA, estado civil solteira, 
profissão enfermeira, nascida nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia 17/11/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Barbosa e de 
Maria Liduilma de Souza.

O pretendente: PAULO CESAR MACHADO DE CARVALHO JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão analista, nascido em Teresina, PI, no dia 08/09/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Cesar Machado de Carvalho e de Silvia 
Raquel da Conceição Silva. A pretendente: ANA FLÁVIA SOARES DE MELO, estado 
civil solteira, profissão telemarketing, nascida em Santo André, SP, no dia 26/07/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Dvanildo Silva de Melo 
e de Maria Rosiene Soares.

O pretendente: LEONARDO ALMEIDA DE ABREU ALEIXO, solteiro profissão jornalista, 
nascido em Suzano, SP, no dia 03/10/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de André Luis de Abreu Aleixo e de Leodete Aparecida Bueno de 
Almeida Abreu Aleixo. O pretendente: CAIO HENRIQUE SILVA CENEDESE, solteiro 
profissão engenheiro, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 14/08/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Giuseppe Cenedese e de Elisabeth 
de Almeida Silva.

O pretendente: DANIEL ANGELO DE SOUZA HERNANDEZ, estado civil solteiro, 
profissão progamador de comando numérico, nascido nesta Capital, Vila Prudente, 
SP, no dia 18/12/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filho de Jaime Salvador Hernandez Villalobos e de Cleusa Camilo de Souza. A pre-
tendente: JULIANA VIANA CARDOSO, estado civil divorciada, profissão analista 
de recursos humanos, nascida em Linhares, ES, no dia 16/11/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Cardoso e de Zuleidi 
Viana Cardoso.

O pretendente: HERMES HENRIQUE GARCIA, estado civil solteiro, profissão publi-
citário, nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia 22/02/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Herme Garcia e de Moema Fernandes 
Gonçalves. A pretendente: ANGELICA JACQUELINE GOMES DOS SANTOS 
SPINELLO LAMANO, estado civil divorciada, profissão maquiadora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 21/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Ricardo Roberto Spinello Lamano e de Carlota Gomes dos 
Santos Spinello Lamano.

O pretendente: MARCOS VINICIUS CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profissão ajudante geral, nascido em Camamu, BA, no dia 12/01/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Elisalvo Moreno 
dos Santos e de Rita de Cássia da Conceição dos Santos. A pretendente: MARIA 
ELIEUZA PAULO DE ARAÚJO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Alexandria, RN, (Registrada Marcelino Vieira, RN), no dia 23/08/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Paulo da Silva e de 
Josefa Maria de Araújo Silva.

O pretendente: EDSON LUIZ TAQUES, estado civil divorciado, profissão empresário, 
nascido em Tibagi, PR, no dia 02/10/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de José Carlos Taques e de Olga Sant'Ana Taques. A preten-
dente: PRISCILA DE OLIVEIRA VERAS, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia 08/11/1976, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Nilton de Oliveira Veras e de Margarida 
Maria de Oliveira Veras.
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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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: MARCUS VINICIUS SIMONE, de nacionalidade brasileira, profissão cirurgião 
bucomaxilofacial, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/01/1986), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paschoal Simone e de Marisilda 
Simone. A pretendente: SHEILA SAITO, de nacionalidade brasileira, profissão executiva de 
qualidade, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/01/1978), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Saito e de Hisako Abe Saito.

O pretendente: INAÊ LUZ COCCO, de nacionalidade brasileira, profissão educador físico, 
estado civil solteiro, nascido e São Paulo - SP, no dia (31/05/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sérgio Cocco e de Edna da Conceição Delfino da 
Luz. A pretendente: SAMANTHA CIRILLO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/11/1993), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luis Antonio Tadeu Cirillo e de Sonia Regina Cirillo.

O pretendente: ADÃO PORTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, esta-
do civil solteiro, nascido em Manoel Vitorino - BA, no dia (08/09/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Braz Porto da Silva e de Analia Teixeira dos Santos. 
A pretendente: PALOMA ANDRESSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
auxiliar adrninistrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (03/04/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maria Silvania da Silva.

O pretendente: MATHEUS CARNIEL VENEZIANI, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(04/07/1994), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Marcos Aude-
mo Veneziani e de Liliane Carniel Veneziani. A pretendente: ISADORA RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, profissão instrumentadora cirúrgica, estado civil solteira, nascida 
em São Bernardo do Campo - SP, no dia (13/01/1994), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Silas Rodrigues e de Sandra Regina Furtado Rodrigues.

O pretendente: VICTOR RENATO FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão consultor de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(27/01/1998), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Renato dos Santos e de Aparecida Ferreira Leite. A pretendente: DÉBORA NASCIMEN-
TO SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativa, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/02/1995), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Samuel Soares e de Jeane Raquel do Nascimento.

O pretendente: ANDRÉ GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão arqui-
teto e urbanista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/01/1983), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Idair Gomes da Silva e de 
Maria Leme da Silva. A pretendente: NATHÁLIA MARTINS, de nacionalidade brasileira, 
profissão arquiteta e urbanista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(02/07/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Elias 
Martins de Oliveira e de Izabel Fogaça de Oliveira.

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
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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
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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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No entanto, há uma tendência, já po-
pularizada fora do Brasil, que tem 
ganhado cada vez mais força no país, 

principalmente em datas comemorativas: o 
cross-selling. A técnica consiste em oferecer 
uma experiência cada vez mais completa 
ao cliente, seja de forma direta ou indireta. 

O gerente de Relacionamento com o Clien-
te do Sebrae, Enio Pinto, explica: “Imagine 
que você tem um restaurante e ao vender 
o almoço para as famílias na semana do Dia 
das Crianças as pessoas ganhem desconto 
em uma loja de brinquedos parceira. Ou que 
você tenha uma loja de bicicletas, e nesse 
período comemorativo, ofereça condições 
especiais para quem levar, além da bike, 
os acessórios como capacetes, joelheiras. 
Temos aí um exemplo indireto e outro direto 
dessa modalidade de vendas que pode ser 
aplicada em qualquer negócio”.

De acordo com o especialista, o Dia das 
Crianças de 2021 será uma espécie de 
“aquecimento” para a retomada das vendas 
de fim de ano. “Historicamente falando, 
períodos após depressões econômicas e 
sociais, como foi a pandemia, costumam 
ser seguidos de crescimento no consumo. 
Existe uma demanda reprimida, as pessoas 
ficam mais confiantes em sair de casa, ir a um 
restaurante, fazer uma viagem, presentear e 
comemorar junto com amigos e familiares”, 
observa. A data carrega ainda o título de um 
dos maiores tickets-médio entre as datas 
comemorativas do mercado. 

Por isso, Enio ressalta a importância de 
se preparar para a comemoração, mesmo 
que seu negócio não seja diretamente ligado 
aos setores que mais movimentam. “O valor 
médio gasto por pessoa nesse período gira 

Dia das Crianças: oportunidade 
para aumentar suas vendas

A uma semana do Dia das Crianças, celebrado no próximo dia 12, a data promete movimentar as vendas 
do varejo. Espontaneamente, os setores que mais vendem nesse período são os de roupas, brinquedos, 
calçados, games e doces

O Dia das Crianças de 2021 será 
uma espécie de “aquecimento” para a 
retomada das vendas de fim de ano.
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O pretendente: SERGIO APARECIDO ARAUJO, 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 Aureliano Inacio de 
Araujo e de Maria de Lourdes Francisca da Conceição Araujo. A pretendente: AGATHA 
RUBIA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativa, estado 
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (22/01/1992), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roseli Inacio Cardoso.

O pretendente: CESAR AUGUSTO NERES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/06/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Antonio de 
Almeida e de Marinalva Neres Mascena. A pretendente: CAMILA GOMES DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (17/12/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Orlando Rocha de Souza e de Rosangela Oliveira Gomes.

O pretendente: RAFAEL VINÍCIUS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancário, estado civil divorciado, nascido em Osasco - SP, no dia (06/02/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Malaquias Aparecido de Souza e 
de Valquiria Claudia de Oliveira Souza. A pretendente: ANA CAROLINA ALMEIDA FRE-
DERICO, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (25/06/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Mauro Frederico e de Marcia Cristina Herezais Almeida.

O pretendente: ALEXANDRE MÜLLER GROKE PINTO, de nacionalidade brasileira, 
profissão mecânico de autos, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/06/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Otomar 
Groke Pinto e de Vera Lucia Müller Groke Pinto. A pretendente: JULIANA RODRIGUES 
FRANCO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/09/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rita de Cássia Rodrigues Franco.

O pretendente: TIAGO BALDRIGUE MORRONI, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(27/11/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Morroni Filho e de Maria Cristina Baldrigue Morroni. A pretendente: BEATRIZ LETTIERI, 
de nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (14/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Giovanni Lettieri e de Marilda Marrano Lettieri.

O pretendente: MARCEL GIORDANO PIACENTE, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/07/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronaldo Piacente e de Marcia 
Regina Leite de Almeida. A pretendente: NADIA DE CASSIA SALVAZZINI, de naciona-
lidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (20/06/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Clodoaldo Guilherme Salvazzini e de Maria de Lourdes Salvazzini.

O pretendente: EMERSON IERVOLINO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/06/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Primo Edson Iervolino 
e de Terezinha de Jesus Iervolino. A pretendente: LUNA LEONARDO COSTA, de na-
cionalidade brasileira, profissão assistente jurídica, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (20/08/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Sergio Costa e de Maria Luiza Leonardo Costa.

O pretendente: ANDRÉ LUIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão agente 
de escolta, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/08/1973), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benedito Marcelo 
da Silva e de Marisa Fernandes da Silva. A pretendente: FERNANDA PAVANELO 
SEGANTIN, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil divorciada, 
nascida em Bauru - SP, no dia (18/05/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Claudemir Alberto Segantin e de Maria Cristina Pavanelo 
Silva Segantin.

O pretendente: RODOLFO ROCHA COSTA, de nacionalidade brasileira, profis-
são engenheiro civil, estado civil solteiro, nascido em Campo Belo - MG, no dia 
(01/01/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Célio da Costa e de Maria das Graças Rocha Costa. A pretendente: CAMILA 
LOPES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/08/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, Idemir Ribeiro de Oliveira e de Maria Silvinha 
Lopes de Oliveira.

O pretendente: GIOVANE PACE DAIDONE, de nacionalidade brasileira, profissão enge-
nheiro de dados, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/09/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luis Cesar Daidone e 
de Sonia Regina Pace Daidone. A pretendente: HILDA MARIA SANCHES, de nacio-
nalidade brasileira, profissão jornalista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (27/08/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Margarida de Fátima Sanches.

O pretendente: ALEX GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão ana-
lista de sistemas, estado solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/03/1981), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Elza Gomes da 
Silva. A pretendente: NADJA CHRISTINA BEZERRA DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, profissão analista de atendimento ao cliente, estado civil divorciada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (18/01/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Vital dos Santos e de Maria Auxiliadora 
Bezerra dos Santos.

O pretendente: ANDREY VINICIUS DE CARVALHO BUTTINI, de nacionalidade bra-
sileira, profissão consultor tributário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (11/05/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Paulo Humberto Buttini e de Mariangela Amorim de Carvalho Buttini. A pretendente: 
LETÍCIA NAPOLITANO, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/12/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Andre Nelson Napolitano Junior e de Vânia 
Queiroz Maia Napolitano.

O pretendente: EMERSON SUGUINO OKAMURA, de nacionalidade brasileira, profissão 
educador físico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/10/1976), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sussumu Okamura e 
de Atuco Suguino Okamura. A pretendente: THAIS RIBEIRO DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, profissão auxiliar de escritório, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (20/12/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Luiz dos Santos e de Maria Helena Ribeiro dos Santos.

pode ser celebrado mesmo se o seu 
negócio não tem engajamento com a 
data. Encante seu cliente com músicas 
divertidas, um cardápio diferenciado, 
um espaço para brincadeiras infantis, 
qualquer ação que lembre a data.

 3) Tenha pluralidade nas formas 
de pagamento - Ofereça todas as 
facilidades para o pagamento. Aceite 
cartão, pix, transferências, boletos e 
dinheiro. Ainda há muitas pessoas 
com receio de sair de casa e que optam 
por comprar online. Essa variedade é 
decisiva no processo de compra.

 4) Seja cuidadoso na entrega - Além 
de comprar presentes, as pessoas 
devem se reunir, comer uma torta, 
uma rodada de pizza, de hambúrguer, 
portanto, os serviços de delivery da 
empresa devem estar bem afinados. 
Os produtos precisam ser embala-
dos de maneira que sua integridade 
e a pontualidade na entrega sejam 
inquestionáveis. Um mimo como um 
recadinho, um pirulito, um bombom, 
um brinde final também fazem toda 
diferença no encantamento ao cliente. 
Ele irá lembrar do seu negócio em 
outro momento.

 5) Use e abuse da sua presença digi-
tal - Aproveite todo o relacionamento 
construído com seus clientes e mostre 
que o seu negócio se importa e celebra 
a data. Faça publicações, promova 
interações e impulsione posts come-
morativos. Lembre-se, sua marca deve 
entregar valores positivos, muitas 
experiências de compra começam 
nas redes sociais (AI/Sebrae).

em torno de R$ 140 a R$ 200, as crianças 
são presentadas por tios, avós, amigos, 
madrinhas. A criação de alguma iniciativa 
que remeta à data é muito importante 
para a relação com o cliente. Pode ser uma 
playlist infantil, um cardápio especial, no-
mes criativos para os produtos e serviços”, 
recomenda. Confira cinco dicas para aplicar 
em seu negócio:
 1) Passe segurança aos clientes 

e colaboradores - A pandemia 
não acabou. Nem todas as pessoas 
estão vacinadas e o vírus continua 
circulando. Se prepare para receber 
o seu cliente com todos os cuidados 
necessários, oriente os colaboradores 
para uso de máscara, espalhe álcool 
gel pelo estabelecimento e tapetes 
higiênicos. Comunicados educativos 
também são fundamentais.

 2) Invista na experiência do cliente 
- Além do produto ou serviço, é pri-
mordial que seja entregue algum valor 
com sua marca. O Dia das Crianças 

Na última quinta-
feira (30/9), foi 
divulgado pela Receita 
Federal que 869.302 
contribuintes caíram 
na malha fina, o que 
representa 2,4% do 
total de 36.868.780 
de declarações do IR 
(Imposto de Renda) de 
2021 entregues neste 
ano

O órgão, explica que a 
maior parte, 666.647 
(76,7%), são de-

clarações com imposto a 
restituir; outras, 181.992 
(20,9%) do total, têm valo-
res a pagar. De saldo zero 
com o Leão estão 20.663 
(2,4%). 

Entre os principais mo-
tivos que levaram os con-
tribuintes a cair na malha 
fina estão: omissão de ren-
dimentos sujeitos ao ajuste 
anual (41,4%); erros nas 
deduções da base de cálculo 
(30,9%); e divergências no 
valor de IRRF entre o que 
consta em Dirf e o que foi 
declarado pela pessoa física 
(20%). A Receita orienta 
os contribuintes a regu-
larizarem as pendências 
mostradas no Extrato do 
Processamento da DIRPF, 
no campo Meu Imposto 
de Renda, no site do órgão.

Quando o contribuinte 
envia a sua Declaração 
de Imposto de Renda, ela 
passa por uma análise dos 
sistemas da Receita Fede-
ral, onde são comparadas 
as informações enviadas 
com informações fornecidas 
por outras entidades (ter-
ceiros), que também têm 
que prestar informações à 

Receita: empresas, institui-
ções financeiras, planos de 
saúde e outros. Caso seja 
encontrada alguma diver-
gência, a declaração será 
separada para uma análise 
mais profunda, é o que se 
chama de Malha Fiscal (ou 
“malha fina” como é popu-
larmente conhecida). A res-
tituição desse contribuinte 
ficará suspensa enquanto a 
declaração estiver na Malha 
Fiscal.

É possível corrigir as 
informações sem qual-
quer multa ou penalida-
de, por meio de declara-
ção retificadora, desde 
que o contribuinte ainda 
não tenha sido intimado 
ou notificado.

Caso não seja viável 
retificar, o contribuin-
te deverá aguardar o 
comunicado da Receita 
Federal para apresentar a 
documentação necessária 
ou apresentar virtualmen-
te os comprovantes que 
atestam os valores decla-
rados e apontados como 
pendentes no extrato. Para 
saber as pendências, basta 
o contribuinte acessar “Meu 
Imposto de Renda” no site 
da Receita Federal, onde 
encontrará as informações 
básicas sobre a malha. 

Caso o contribuinte não 
possua senha de acesso, 
deverá ter em mãos as duas 
últimas declarações e os res-
pectivos recibos de trans-
missão. Em caso de dúvida 
ou necessidade de auxilio, 
o mais recomendado é que 
o contribuinte procure um 
contador.

Eduardo Moisés

IR 2021: Saiba o que 
fazer se caiu na 

malha fina
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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: MAURICIO TEIXEIRA DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1968, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Ferreira de Souza e de Izaira 
Teixeira de Souza. A pretendente: ZÉLIA MARIA DA SILVA, profissão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1960, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Benedito Ponciano da Silva e de 
Luiza Maria de Jesus.

O pretendente: EDVALDO ALVES DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1974, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Maria José Alves da Silva. A pretendente: ROSEMARY 
SOLER FERNANDES FORTUNATO, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1962, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Ildefonso Soler Fernandes e de Iracema Fortes Fernandes.

O pretendente: RAFAEL SANTOS BOMFIM, profissão: estoquista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 30/12/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Gileno da Silva Bomfim e de Irene Santos Bomfim. A 
pretendente: ALINE DA SILVA FRANCISCO, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Teotonio Jose Francisco e de Raimunda 
Alexandre da Silva.

O pretendente: ATAILSON GONÇALVES DE CASTRO, profissão: corretor de imóveis, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Alves de Castro e de Ma-
ria da Graças Gonçalves de Castro. A pretendente: JAQUELINE DA SILVA SANTOS, 
profissão: corretora de imóveis, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/03/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Simão 
Pereira dos Santos e de Leonor da Silva Santos.

O pretendente: MATEUS DOS SANTOS MISSIAS, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 02/03/2002, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rodrigo Pedro Missias e de Eva Thomaz dos 
Santos. A pretendente: VITÓRIA DAPHNE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, pro-
fissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/06/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Oraci Pereira dos Santos 
e de Clelia Carlos Pereira dos Santos.

O pretendente: THIAGO MACIEL DE SOUZA IGNEZ, profissão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio de Souza Ignez e de Adriana 
Ferreira Maciel. A pretendente: DEBORA DE BARROS CARLOS BRASILEIRO, pro-
fissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
27/11/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Senival Carlos Brasileiro 
e de Nadir Maria de Barros Brasileiro.

O pretendente: ANTONIO CARVALHO NERI JUNIOR, profissão: eletricista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Licínio de Almeida, BA, data-nascimento: 11/10/1998, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carvalho de Souza e de Lucidalva 
Moreira Neri Carvalho. A pretendente: THALIA SILVEIRA RAYMUNDO, profissão: técni-
ca de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/07/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Davi Silveira Raymundo 
e de Cristiane Pereira Raymundo.

O pretendente: EDINEI REINHOLZ, profissão: ajudante de obras, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rolim de Moura, RO, data-nascimento: 20/11/1982, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Etivim Reinholz e de Maria Terezinha Reinholz. A preten-
dente: VIVIANE LIMA MONTALVÃO, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jose Rodrigues Montalvão e de Lucieuda Lima da Silva Mon-
talvão.

O pretendente: VINICIUS DA ROCHA BARROS, profissão: promotor de merchandi-
sing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Moreira Barros e de Raimunda 
Luiz da Rocha. A pretendente: GABRIELLE SANTOS ARAUJO DA SILVA, profissão: 
estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: Barueri, SP, data-nascimento: 25/11/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Franklin Araujo da Silva e 
de Viviane dos Santos.

O pretendente: WILSON VICENTE DE FREITAS, profissão: pizzaiolo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Serra de São Bento, RN, data-nascimento: 26/11/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Vicente de Freitas e de Verônica Ba-
tista de Freitas. A pretendente: IZAQUELE MARIA DOS SANTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Sebastião, AL, data-nascimento: 16/01/1998, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Francisco dos Santos e de Maria 
Elena da Silva Santos.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS DAMIÃO, profissão: ministro religioso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 24/07/1972, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Damião Filho e de Maria das Graças Damião. 
O pretendente: EURIVANDRO DE OLIVEIRA CAETANO, profissão: ministro religioso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1978, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Edivaldo Caetano e de Perpetua 
do Socorro Caetano.

O pretendente: GUILHERME MATHIAS DA SILVA, profissão: auxiliar de logística, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Aparecido da Silva e de Celia Mathias de 
Lima Silva. A pretendente: LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA, profissão: manicure, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/2001, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Aparecido de Oliveira e de Maria Ilda de 
Souza Silva.

O pretendente: MATHEUS RIBEIRO SANTOS, profissão: jogador de futsal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilvando Gonçalves Santos e de Maristela 
Pereira Ribeiro Santos. A pretendente: THAYNÁ ALVES DE LIMA PINHEIRO, profis-
são: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
17/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Alves Pinheiro 
e de Dorcas Tomaz de Lima.

O pretendente: AGILSON MIGUEL DA SILVA, profissão: serralheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP data-nascimento: 
30/03/1966, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Miguel da Silva e 
de Zuleide Firmino da Silva. A pretendente: MAGALI SIMÕES DOS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1967, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agenor Simões dos Santos e de 
Maria Madalena Scanholato dos Santos.

O pretendente: GABRIEL BERTOLIN DA ANUNCIAÇÃO, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Alves da Anunciação e de Andreia Luiza 
Bertolin. A pretendente: JULIANA DA SILVEIRA, profissão: auxiliar administrativa, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/2000, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos da Silveira e de Margarete Pereira 
Neves da Silveira.

O pretendente: FERNANDO CARDOSO ALVES AZNAR, profissão: cirurgião dentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1993, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Rodrigues Aznar e de Milca 
Cardoso Alves Aznar. A pretendente: ISABELLA RAZZANO, profissão: cirurgiã dentis-
ta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1995, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Domingos Razzano Filho e de Rosana 
da Silva Valente Razzano.

O pretendente: ADEMIR DA SILVA ALVES, profissão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1969, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Antonio Alves e de Maria de Lourdes Alves da Silva. A pre-
tendente: MARCIA REGINA DO NASCIMENTO, profissão: cozinheira escolar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1970, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Julio Leandro do Nascimento e de Dionilda 
Trovello do Nascimento.

O pretendente: VICTOR DE SOUZA SALVIANO, profissão: designer gráfico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ronaldo da Silva Salviano e de Janete 
de Souza Salviano. A pretendente: TAINÁ DA SILVA OLIVEIRA, profissão: auxiliar con-
tábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ismael de Jesus Oliveira e de Maria 
do Carmo da Silva Oliveira.

O pretendente: JOHNNY LEE ANGELI CARDOSO ALVES, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/2000, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eliseu Cardoso Alves e de Luciane Angeli 
Cardoso Alves. A pretendente: BARBARA CROCCI DE OLIVEIRA BENTO, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 27/04/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alecsandro Oli-
veira Bento e de Simone França Crocci.

O pretendente: ALTEMAR LEANDRO RIBEIRO, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Bandeirantes, PR, data-nascimento: 25/10/1978, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Almerindo Leandro Ribeiro e de Conceição Aparecida 
Ribeiro. A pretendente: RAFAELA MENDES SOUTO, profissão: motorista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Capão Bonito, SP, data-nascimento: 17/07/1989, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Souto e de Neusa Mendes Souto.

O pretendente: WALDEMAR JOSÉ DO CARMO, profissão: aposentado, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 20/01/1943, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel José do Carmo e de Alvina Brito do 
Carmo. A pretendente: GILDA DE JESUS SANTOS, profissão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 14/10/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João José dos Santos e de Luzia de Jesus 
Santos.

A pretendente: ALICE LOBATO LIMA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, na-
turalidade: Ubá, MG, data-nascimento: 09/09/1997, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Gilson Soares de Souza Lima e de Sônia Vieira Lobato Filha Lima. A 
pretendente: MARIA AUGUSTA GONÇALVES OLIVEIRA, profissão: chefe de cozinha, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Rogério de Paula Oliveira e de 
Eliana de Paula Gonçalves Oliveira.

O pretendente: WALLACE CESAR DIAS, profissão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silvia da Mata Dias. A pretendente: KEREN 
RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jorge Filipe dos Santos e de Madalena Rodrigues dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Benedito José da Silva e de Ana Maria de Oliveira Santos da Silva. 
A pretendente: DINA MARIA SILVA DE SOUSA, profissão: serviços gerais, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 13/09/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manuel Messias de Sousa e de Terezinha Silva 
de Sousa.

O pretendente: ANDRE RICARDO MODESTO DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando Modesto da Silva e de Angeci Oli-
veira da Silva. A pretendente: BARBARA SILVA CRUZ RODRIGUES DOS REIS, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lindomar Rodrigues dos 
Reis e de Maria Inês Silva Cruz Rodrigues dos Reis.

O pretendente: LEONARDO LIMA DOS SANTOS CLARO, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1993, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ezequiel Claro e de Maria Luisa Lima 
dos Santos Claro. A pretendente: GLEICE BATISTA SILVA, profissão: administrado-
ra de empresas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/07/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Jose da Silva e 
de Debora Batista da Silva.

O pretendente: RICARDO PEREIRA DE SOUSA, profissão: operador de empilhadei-
ra, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1969, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Jose de Sousa e de Jaci 
Pereira de Sousa. A pretendente: MARINALVA ALVES DE SOUZA, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Catarina, CE, data-nascimento: 15/03/1974, resi-
dente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Antonio Cosmo de Souza e de Zulmira 
Alves de Oliveira.

O pretendente: FABRICIO ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 19/08/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdecir Raymundo de Oliveira e de 
Solange de Fatima Pereira. A pretendente: PAMELA LOPES DA SILVA, profissão: pro-
motora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Florisvaldo Rodrigues da 
Silva e de Marilise Aparecida Rosa Lopes.

O pretendente: ELIAS DA SILVA FRANCISCO, profissão: técnico de telecomunicações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/07/1992, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Benedito Francisco e de Maria Amaro da 
Silva. A pretendente: KEYLA RAQUEL DA SILVA, profissão: analista de recursos huma-
nos, estado civil: solteira, naturalidade: Major Sales, RN, data-nascimento: 05/01/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Pereira da Silva e de Edite 
Maria da Conceição.

O pretendente: ALEX BRUNO DE MOURA ARAUJO, profissão: auxiliar de engenharia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1993, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Washington Freire de Araujo e de Maria 
Aparecida de Moura. A pretendente: SUELLEN GOMES DO NASCIMENTO, profissão: 
analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/06/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Rodrigues do 
Nascimento e de Maria Silvana Gomes da Silva.

O pretendente: EMERSON DE MOURA BARBOZA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 29/01/1980, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Maria Telma de Moura Barboza. A pretendente: SUELEN 
ALINE DOS SANTOS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Arquiminio José dos Santos e de Lourdes Bernadete dos Santos.

O pretendente: RITIELLY GONÇALVES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Resende, RJ, data-nascimento: 02/09/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Mauro Augusto da Silva e de Sandra Mara Gonçal-
ves da Silva. A pretendente: BEATRICE MORAES DE SOUSA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Lagoa Grande do Maranhão, MA, data-nascimento: 
08/11/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Bezerra de Sou-
sa e de Antonia Anábia de Sousa Moraes.

O pretendente: FRANCISCO BRITO FERREIRA, profissão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 19/01/1967, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Almeida Ferreira e de Maria Pureza Brito Ferreira. 
A pretendente: ROSELI TADEU PEREIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1971, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Milton Pereira da Silva e de Terezinha Cons-
tancio da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Madalena Francisco dos San-
tos. A pretendente: PATRÍCIA AFONSO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, na-
turalidade: Angola, data-nascimento: 14/02/1973, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Carlos Odimba e de Helena Menakulusa.

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS LOPES, profissão: engenheiro eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelcy Soares Lopes e de Edna dos 
Santos. A pretendente: ALYADNE APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA, profissão: au-
xiliar de arquitetura, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/10/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdeci Benedito Ramos 
de Oliveira e de Marilene Aparecida de Moraes Ramos de Oliveira.

O pretendente: ALFREDO FERNANDES DE CARVALHO, profissão: funileiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Terra Rica, PR, data-nascimento: 06/09/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Braz Gomes de Carvalho e de Lidia Fernan-
des Sobrinho. A pretendente: ELAINE CRISTINA LEITE, profissão: profissional da 
educação fisica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/01/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Benedito Leite e 
de Sueli Aparecida Leite.

O pretendente: MAXWELL SILVA GOMES, profissão: técnologo de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Gomes e de Ivonete Maria da Silva. 
A pretendente: SAMIRIS OLIVEIRA SIMOES, profissão: auxiliar de enfermagem, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Admilson Simoes das Virgens e de Iris Oliveira 
Simoes.

O pretendente: GUILHERME VASSALO DEUS, profissão: metroviário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1991, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de José Regueiro Deus e de Leila Aparecida Vassalo Deus. A 
pretendente: ANDRESSA CAROLINE GRANADO, profissão: assistente de marketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1995, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luis Antonio Granado e de Alessandra 
Cristina da Silva Granado.

O pretendente: GIDELSON PEREIRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Ibicarai, BA, data-nascimento: 01/03/1975, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fabriciano Pereira dos Santos e de Maria 
de Lourdes Dias dos Santos. A pretendente: CINTIA BARREIROS VIEIRA, profissão: 
costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 
16/05/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nivaldo Luiz Vieira e de 
Silvia Proença Barreiros.

O pretendente: CAUÊ PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro Pereira e de Adriana de Almeida 
Pereira. A pretendente: JESSICA LOPES DE ARAUJO, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1993, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Luis Antonio de Araujo e de Cicera Pereira Lopes.

O pretendente: BRENO GADELHA DA SILVA, profissão: cozinheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1998, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Vandeilson Florentino da Silva e de Edna Gadelha de 
Carvalho. A pretendente: CLEIDIANE FREITAS DA SILVA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-nascimento: 12/12/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Creuso Freitas da Silva e de Ana 
Paula da Silva.

O pretendente: MAYCON DOUGLAS DA SILVA, profissão: analista de sistemas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Jandira, SP, data-nascimento: 16/05/1995, residente e 
domiciliado em Jandira, SP, filho de Solange da Silva. A pretendente: TANIA CRISTINA 
SOUZA DA SILVA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Jose Antonio da Silva e de Iraci Souza da Silva.

O pretendente: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, profissão: oficial de corte e religa, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1990, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Pereira da Silva e de Edvane 
Rodrigues Paulino. A pretendente: VALÉRIA DO CARMO SOUZA, profissão: assistente 
social, estado civil: solteira, naturalidade: Canarana, BA, data-nascimento: 12/06/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Alves de Souza e de Maria 
Helena do Carmo Souza.

O pretendente: LUCAS DA SILVA FARIAS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guajeru, BA, data-nascimento: 15/03/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Custódio de Souza Farias e de Terezinha Silveira da Silva Farias. 
A pretendente: ANA PAULA DA SILVA ANDRÉ, profissão: babá, estado civil: solteira, 
naturalidade: Esperança, PB, data-nascimento: 14/03/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio André da Silva e de Maria Odete da Silva André.

O pretendente: CLEBER DOUGLAS GOES PACHECO, profissão: supervisor de servi-
ços ao cliente, estado civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 25/11/1980, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Orlando de 
Oliveira Pacheco e de Marinalva Souza Goes Pacheco. A pretendente: PATRICIA OLI-
VEIRA PASSOS RAMOS, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jorge Ramos e de Marizete Oliveira Ramos.

O pretendente: RAFAEL ANGELO SALVADOR SANTOS, profissão: agente de via-
gens, estado civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 04/06/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Pereira dos Santos e de Eliana 
dos Santos. A pretendente: ADRIELI DA SILVA GAMA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1990, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Gama e de Rosilene Valerio da Silva Gama.

O pretendente: MARCO ANTONIO DOS SANTOS, profissão: analista da qualidade, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Francisco dos Santos e de Maria Nazaré 
dos Santos. A pretendente: THAÍS SANCHES SOUZA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jesus Antonio Machado de Souza e de Regina 
Célia Sanches Souza.

O pretendente: FELIPE SILVA SANTOS, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto da Silva Santos e de Helenice da Silva Santos. 
A pretendente: MARIA EDIANE DA SILVA, profissão: supervisora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 06/03/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Belarmino da Silva e de Quiteria Leonardo da Silva.

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

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS, profissão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1978, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edivaldo Fogaça dos Santos e de Analia Maria dos Santos. 
A pretendente: ERILANY ALVES FERNANDES, profissão: recepcionista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1984, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Liduina Maria Alves Fernandes.

O pretendente: EVANDRO DE SÁ SILVA, profissão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Mendes da Silva e de Ivonete de Sá Silva. A pretendente: 
LENICE CRISTINA DE OLIVEIRA, profissão: manicure, estado civil: divorciada, natura-
lidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP data-nascimento: 11/02/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lenilda Maria de Oliveira.

O pretendente: PATRÍCIO PRATA, profissão: técnico de manutenção industrial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Virty-Sur-Seine, Vil De Marne-França, data-nascimento: 
01/11/1973, residente e domiciliado em, filho de Joaquim Augusto Prata e de Laurinda 
de Jesus Severino Cortes. A pretendente: TELMA ALVES FEITOSA TERASAKA, pro-
fissão: auxiliar de nutrição, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/08/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Alves 
Feitosa e de Angela Maria Alves Feitosa.

O pretendente: LEONARDO ALMEIDA LIMA, profissão: analista de planejamento, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 21/12/1995, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Wilson Ferreira Lima e de Valmira 
Almeida Lima. A pretendente: KAROLYNE SANTOS FELIPE, profissão: analista de 
risco de mercado, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Jose Felipe e de 
Ivonice Lima Santos Felipe.

O pretendente: ADRIANO ANGELO DOS SANTOS, profissão: chaveiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Genivaldo Angelo dos Santos e de Marta Barbosa dos 
Santos. A pretendente: ELENISE SOARES DE SOUZA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Curaçá, BA, data-nascimento: 23/07/1987, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Soares da Silva e de Maria Rosa de Souza 
Soares.

O pretendente: LIVORIO RODRIGUES LEDESMA, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ponta Porã, MS, data-nascimento: 23/07/1967, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Vitorio Ledesma e de Elisa Rodrigues Ledesma. A pre-
tendente: MARIA ISABEL NOGUEIRA DA COSTA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Pedro II, PI, data-nascimento: 05/12/1968, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Martinho de Sousa Costa e de Raimunda Nogueira da Costa.

O pretendente: ANDRÉ DE AZEVEDO SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1981, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de William Bispo dos Santos e de Eva Miranda de Azevedo 
Santos. A pretendente: VANESSA SIMONNI ARAUJO DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidnei Rogerio de Oli-
veira e de Maria Araujo Santos.

O pretendente: GUILHERME ALBERTO GASPARELLI, profissão: assistente comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: Tupã, SP, data-nascimento: 03/02/1999, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Alberto Gasparelli e de Luciana da Sila 
Gasparelli. A pretendente: LARISSA DA SILVA, profissão: assistente de estilo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ademir Jose da Silva e de Elaine da Silva.

O pretendente: THIAGO DE SOUZA SANTOS, profissão: retificador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 10/06/1997, residente e domiciliado 
em SP, filho de Givanildo Antonio dos Santos e de Joana Mendes de Souza Santos. A 
pretendente: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS GALVÃO ALVES, profissão: prendas 
domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaim Paulista, SP, data-
nascimento: 18/08/2001, residente e domiciliada em SP, filha de Vagner Galvão Alves e 
de Fernanda dos Santos.

O pretendente: JONATHAN WILLIAM SANTOS OLIVEIRA, profissão: administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1999, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adonias Viricio de Oliveira e de Adriana 
Justino dos Santos Oliveira. A pretendente: ADRIELE ALMEIDA DE OLIVEIRA, profis-
são: médica veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, da-
ta-nascimento: 22/06/1997, residente e domiciliada em Suzano, SP, filha de Elenildo 
Antonio de Oliveira e de Simone Almeida de Oliveira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: HARLEY IGUAL, de nacionalidade brasileira, nascido em São Ber-
nardo do Campo - SP, no dia (11/12/1978), estado civil divorciado, profissão corretor 
de imóveis, residente e domiciliado em Santo André - SP, filho de Arlindo Igual e de 
Catarina Ramalho Igual. A pretendente: NATÁLIA CARRERA PRIMO, de nacionalida-
de brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/06/1989), estado civil divorciada, 
profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Samuel Francisco Primo e de Noemi Cristina Carrera Primo. Obs.: Bem como cópia 
recebida da Unidade de Serviço do 2º Subdistrito, Santo André, neste Estado, a qual 
autua a Habilitação do casamento.

O pretendente: ENILSON SANCHES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Osasco - SP, no dia (02/04/1984), estado civil solteiro, profissão auxiliar operacio-
nal, residente e domiciliado em Osasco - SP, filho de Juraci Rodrigues de Oliveira e 
de Izabel Sanches de Oliveira. A pretendente: ELISANGELA APARECIDA ALVES, de 
nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (22/08/1980), estado civil 
divorciada, profissão supervisora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Joaquim Moura Alves e de Sinezia Alves das Virgens. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito, de Osasco, nesta Capital, a 
qual autua a Habilitação do casamento.

O pretendente: ERIC ROMERO DOS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Osasco - SP, no dia (22/07/1996), estado civil solteiro, profissão assistente 
de manutenção, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Sandro Romero 
Machado de Lima e de Renata Aparecida dos Santos Lima. A pretendente: KELLY 
CHRISTINE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(07/08/1995), estado civil solteira, profissão agente de aeroporto, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alexandre José da Silva e de Maria Eunice 
da Silva. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito, 
Guarulhos, neste Estado, a qual autua a Habilitação do casamento.

O pretendente: ABINADABE CLEITON DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Osasco - SP, no dia (18/12/1993), estado civil solteiro, profissão designer gráfico, 
residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Manoabe Pereira da Silva e de Ana 
Cleide Maria da Silva. A pretendente: FERNANDA FALCÃO DA COSTA, de naciona-
lidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (16/01/1995), estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Francisco Pereira da Costa e de Maria Selda Falcão da Costa. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito, do município de Guarulhos, 
neste Estado, a qual.autua a Habilitação do casamento.
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

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 A
9E

C
-E

70
4-

07
F3

-0
7E

2.


