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Os serviços de assinatura nunca estiveram tão em alta. O modelo de 
negócio que era mais comum em setores de bebidas e entretenimento 
teve um crescimento expressivo nos últimos meses e se multiplicou para 
outras categorias, como delivery, supermercado, transporte e educação. 
Uma transformação na oferta de produtos e serviços que acompanha os 
novos hábitos de consumo dos brasileiros, cujas vidas foram fortemente 
impactadas em razão do isolamento social. Desde o início da pandemia, 
moradores de países da América Latina contrataram pelo menos três 
novos serviços de assinatura. Entre os mais citados estão streaming de 
vídeo, música, videogames, serviços premium de delivery e jornais.  

o boom da economia de recorrência em um mercado 
em transformação

Nos últimos anos, a sociedade tem prezado mais por fatores como 
a prática de esportes, saúde mental, hábitos de vida mais saudáveis 
e práticas sustentáveis. É seguro dizer que esse conjunto, que 
pode ser resumido ao conceito de bem-estar, tornou-se uma gran-
de estratégia de conexão das empresas com seus consumidores e 
colaboradores.  

marketing do bem-estar: como implementar a 
tendência em empresas

O mundo parece aos poucos, em alguns lugares com maior e outros 
com menor velocidade, sair do estado catatônico provocado pela pan-
demia, e simula um novo equilíbrio com retomada de parte da demanda 
reprimida em tempos da Covid-19, embora com novas conformações 
de consumo, num movimento que estimula um aquecimento regional 
e global dos negócios.  

o desafio da indústria na aceleração  
da demanda

AndreyPopov_CANVA

negócios em Pauta

caterpillar: 80.000 motoniveladoras produzi-
das no Brasil 

A Caterpillar fabrica máquinas pesadas no Brasil desde 1960, sendo 
a motoniveladora o primeiro produto manufaturado localmente em 
suas linhas de montagem. Recentemente, a empresa alcançou a marca 
expressiva de 80.000 motoniveladoras produzidas no Brasil,  em sua 
fábrica de Piracicaba que produz diversos modelos de motoniveladoras 
que atendem às necessidades dos clientes globalmente. A família de 
motoniveladoras de pequeno e médio portes manufaturada no Brasil são 
destinadas a clientes do mundo todo. A maior parte da demanda atual 
é para atender grandes projetos de infraestrutura, como a construção e 
reforma de rodovias bem como obras de terraplanagem e compactação. 
As obras de construção privada e os setores de locação de equipamentos, 
agronegócio, florestal e mineração completam a demanda por motoni-
veladoras.    Leia a coluna completa na página 3
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faculdade lança programa gratuito em  
empreendedorismo

@Olhando para o mundo do empreendedorismo e suas tendências, 
a Faculdade FAEL, pioneira em ensino a distância no Brasil, 

anuncia o lançamento do “Programa FAEL Amiga do Empreendedor”. 
As inscrições são gratuitas e as aulas têm início no dia 22 de outubro. 
Para se inscrever, basta ter mais de 18 anos e acessar o site. O objetivo 
do curso é fomentar a profissionalização de empreendedores e estu-
dantes no desenvolvimento de negócios. O programa tem o formato 
de curta duração, com carga horária de 25h, e completamente online 
para todos os públicos. A iniciativa nasceu da Coordenação dos Cursos 
de Gestão e da Coordenadoria de Extensão e Responsabilidade Social 
da FAEL. Entre as disciplinas que serão aplicadas estão: Aprenden-
do a Empreender, Gestão Financeira, Oportunidades de Negócios e 
Negócios Sustentáveis. O curso conta também com certificado para 
os participantes que realizarem as atividades. No total, a Faculdade 
FAEL contabiliza atualmente cerca de 15 cursos de extensão gratuitos 
e online disponíveis para todos os públicos (https://faelflix.com.br/
sessao-2-detalhe/302389/programa-fael-amiga-do-empreendedor).  

  Leia a coluna completa na página 2
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Você já se perguntou como um 
time híbrido (parte do pessoal no 
escritório e parte em home office) 
pode auxiliar nas vendas da sua 
empresa? 

Afinal, construir essa estratégia pode 
garantir o sucesso do seu negócio e 

um melhor entrosamento entre as pessoas. 
Vamos conhecer quais caminhos preparar 
e como funcionam os processos comerciais 
em uma empresa.

O conceito de processo comercial é a 
sequência de ações realizadas pela equipe 
de uma empresa, com o fim de construir 
uma campanha de marketing digital e o 
mapeamento de processos comerciais. O 
resultado? Vender mais e divulgar melhor os 
produtos e serviços. Na prática, esse proces-
so pode ser estruturado da seguinte forma:

Organização de equipes - O primeiro 
passo é organizar as equipes, o que cada 
pessoa ficará responsável em realizar, seja 
na delegação de tarefas, na parte de criação 
de conteúdo inbound e outbound, etc. O 
que precisa ser definido aqui, além da or-
ganização das tarefas, é a centralização do 
objetivo principal, que é criar campanhas 
de marketing digital e vendas diretas.

Estrutura dos processos - Depois de 
passar pela organização, chega o momento 
de estruturar o planejamento. Toda cam-
panha de marketing, digital ou não, precisa 
de um líder, uma pessoa que esteja à frente 
da equipe para motivar as pessoas. Em 
seguida, cada membro deve ter clareza e 
autonomia para executar sua função na 
empresa, sempre focado no objetivo princi-
pal, determinando quem deve fazer o quê, 
o prazo para cada tarefa ser realizada, etc. 

Canais de entrada de leads - Os leads 

como montar um time híbrido e unir 
estratégia de vendas inbound e outbound
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são as pessoas que fazem parte do público-
-alvo da empresa, ou seja, elas precisam ser 
alcançadas dentro da estratégia de marketing 
digital. Mas, para que isso aconteça, é preciso 
veicular as campanhas nos canais corretos, 
tais como: site, blog, redes sociais, e-mail 
marketing, etc., lançando vídeos, materiais 
escritos e conteúdo em e-mail para que esses 
futuros clientes tomem conhecimento da sua 
dor, saibam que a sua empresa existe e assim 
se interessem pelo seu produto/ serviço.

Relação Marketing-Vendas - O market-
ing está associado com as vendas de pro-
dutos e serviços, seja na internet ou em 
espaços físicos. Ele faz parte de uma ciência 
que ensina a arte de criar campanhas para 
dar valor às necessidades do público-alvo. 

O inbound tem a função de criar conte-
údo para atrair organicamente os leitores, 
enquanto o outbound é a propaganda do 
produto ou serviço em si. A relação entre 
marketing e vendas é muito próxima, pois ao 
criar campanhas que tragam valor ao cliente, 
também acaba convencendo-o a comprar o 
produto ou serviço, caso você queira. 

As campanhas de marketing digital estão 
cada vez mais voltadas para a experiência 
do usuário, ou seja, em como ele se sentiu 

navegando em um site, quanto tempo ele 
passou tentando fechar uma venda, tirando 
dúvidas sobre um produto, etc. Se a expe-
riência for positiva, com certeza ele voltará 
a comprar com a empresa. Caso não tenha 
sido uma boa experiência, o consumidor 
não mais confiará na marca.

Como otimizar os processos com uma 
equipe de trabalho híbrida? - Diante 
de modelos de trabalho híbridos, quando 
alguns membros da equipe trabalham pre-
sencialmente e outros em home office, o 
processo de uni-los e motivá-los pode ficar 
ainda mais desafiador.

Como o líder deve motivar a equipe 
híbrida - O líder deve saber motivar cada 
membro da equipe de acordo com suas 
qualidades e limitações, a fim de extrair o 
que há de melhor em todos. Manter contato 
com toda a equipe, seja ela presencial ou 
não, é uma boa opção para unir as mesmas 
ideias. Mesmo uma videoconferência é 
capaz de aproximar cada indivíduo.

Unindo estratégia de vendas aos re-
sultados da equipe - Até agora, vimos que 
as empresas precisam organizar a equipe, 
manter uma estrutura de atividades a se-
rem feitas e delegar tarefas. Basicamente 
as etapas de um mapeamento de processos 
comerciais dentro de qualquer empresa 
que precisa criar campanhas de marketing 
o ano todo.

Essa estratégia de unir forças com a equi-
pe para executar uma ação na empresa, 
serve para criar campanhas de marketing 
digital que convertam em vendas e tragam 
resultados para a empresa.

(Fonte: Rogério Matofino é Arquiteto de negócios 
e publicitário especializado em gestão, atua como 
professor universitário e palestrante nas áreas de 

Vendas, Comunicação, Marketing e Transformação 
Digital - www.matofino.com.br).

onde 
você  
coloca  
o seu 
foco?
Octavio Alves Jr.
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Gaudêncio Torquato
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eQuiPe LiVre PArA TomAr decisões

corte no orçamento 
O ministro da Ciência e Tecnologia, 

Marcos Pontes, comentou o corte no 
orçamento da pasta, aprovado pelo 
Congresso por solicitação do Ministério 
da Economia. O projeto retirou R$ 690 
milhões do ministério comandado por 
Pontes e repassou para outros setores. 
Com a redução, o ministério perdeu 
90% do seu orçamento, incluindo re-
cursos que serviriam para o pagamento 
de bolsas de pesquisa, o que pode im-
pactar projetos em andamento (ABr).
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Não há beleza  
na miséria

Não há nenhuma 
beleza na miséria. A 
frase é do angolano 
José Eduardo 
Agualusa e cai bem 
para o momento.  

A fome que ataca mi-
lhões de seres huma-
nos no planeta, prin-

cipalmente no continente 
africano, é um espetáculo 
horripilante. As massas so-
fridas que habitam as áreas 
de lama e esgoto, nas mar-
gens das grandes e médias 
cidades do nosso país, mais 
de 50 milhões de pessoas, 
formam pelotões avançados 
de sofrimento e dor. Os 
15 milhões de brasileiros 
desempregados habitam o 
universo da desesperança. 

A miséria é um cancro que 
se espalha pelo corpo da 
Humanidade, devastando 
seres e a natureza, corroen-
do os valores que, certo dia, 
não faz tempo, semeávamos 
com amor no jardim dos 
nossos corações: a amizade, 
a solidariedade, a harmonia, 
o respeito ao outro, o cari-
nho, o companheirismo, a 
humildade.

Hoje, as coisas estão fican-
do feias. Até os monumen-
tos que tanto admirávamos. 
Os belos cartões postais 
passam rápidos por nosso 
olhar, perdendo o encanto e 
a magia que nos fazia sonhar. 
Que adianta contemplar o 
Pão de Açúcar dentro de 
um cercado de miséria, vio-
lência e morte? Que adianta 
tecer loas à grandeza e à 
beleza da floresta amazôni-
ca, se ali, o que vemos são 
imensos espaços de fogo e 
destruição? 

Para onde se contemple, 
nossa vista é levada, mesmo 
sem querer, para as tochas 
da destruição, geralmente 
acesas pela ambição hu-
mana ou pela cegueira que 
fecha as portas do bom 
senso. A miséria habita tudo 
e ameaça chegar a cada um. 
Não se conforma com a ter-
ritorialidade física, pedaços 
da natureza dividida, mas 
inicia sua depredação por 
mentes e corações. 

São sentimentos de ódio e 
vingança, que tomam o lugar 
da bondade, são maquina-
ções urdidas com astúcia 
para vencer disposições e 
vontades adversárias, são 
emboscadas tramadas para 
subjugar oponentes nesse 
jogo sujo e maldoso que 
faz girar a humanidade em 
uma arena de lutas e mor-
tandade. A Humanidade dá 
adeus aos princípios morais 
e éticos que, por séculos, 
edificaram os pilares de seu 
pensamento.

O respeito às leis da ciên-
cia agora ganha mais uma 
expressão: negacionismo. 
O prazer de muitos que 
detêm o poder é negar, é 
tentar abolir os avanços e 

as descobertas que os vários 
campos científicos conse-
guiram, graças aos esforços 
de pessoas geniais, gente 
que cultivava o prazer de 
fazer o bem para a coletivi-
dade. Quantas vidas foram 
salvas com as descobertas 
das vacinas e dos remédios. 

Quanto a Humanidade ga-
nhou com o passo a passo de 
seus criadores e inventores. 
Hoje, negar todo esse apara-
to do bem transformou-se, 
até em negócio, envolvendo, 
vejam só, pessoas que até 
cultivam saber e conheci-
mento. Ganhar dinheiro, 
fazer fortuna, até com a 
miséria dos outros, virou 
o leit motiv desta terceira 
década do século. Você teve 
um bom dia? 

A pergunta é mais para 
saber se o interlocutor fez 
algum negócio, avançou 
em seus empreendimentos, 
entrou dinheiro no cofre. E 
menos se a paz guiou os pas-
sos da pessoa, se os afazeres 
foram todos cumpridos, 
sob a certeza de que esses 
alimentos do espírito nos 
trazem bons sonhos e um 
despertar com disposição 
para a labuta. A palavra per-
de força. Nossos pais faziam 
seus negócios, muitas vezes 
escudados sob a certeza de 
que bastava a palavra para 
assumir um compromisso. 

Hoje, o negócio só vale 
se for validado em cartório, 
com firma reconhecida, 
carimbos e testemunhas. 
Tempos insólitos. Tempos 
estranhos. Tempos de in-
certezas. De muita conversa 
que se perde pelo excesso 
de expressões jogadas ao 
vento. Tempos em que até a 
morte se torna um ato banal. 
Hoje, morreram mil, ontem, 
800. Passamos o patamar de 
20 milhões de contamina-
dos. Antigamente era assim: 
fulano morreu. Morreu? 
Não diga. Era uma tristeza 
imensa com sentimento de 
dor e perda.

A Humanidade cumpre 
seu roteiro. Escritórios e 
fábricas trabalham ardua-
mente, milhões entopem 
trens e ônibus para chegar 
ao trabalho, lugares de co-
mer e beber, restaurantes 
e bares, ficam abarrotados, 
principalmente nesse ciclo 
de domínio da pandemia da 
Covid-19. Mas não há como 
negar que muitas coisas 
mudaram. E a miséria entra 
em novos habitats. Antes, 
referíamo-nos ao campo 
físico para tratar do feio, do 
bonito, do belo e do horrível. 
Hoje, a feiura assumiu novos 
contornos.

Sob o verso de Manuel 
Bandeira: “que importa a 
paisagem, a Glória, a baía, 
a linha do horizonte? O que 
vejo é o beco”.

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI
bilidade no ambiente Oracle Cloud motivaram o Hospital OTOclínica a 
sair do ambiente on premises, modelo onde softwares e aplicações são 
instalados localmente, para a nuvem. Toda a operação foi conduzida 
pela Flowti, maior empresa especializada em infraestrutura de TI 
para ambientes críticos do Brasil, com ampla atuação no segmento 
saúde e cases de norte a sul do país.  Os resultados do processo 
são visíveis. O hospital passou a registrar redução de custos de TI e 
rápido atendimento às necessidades de negócio.  

Plataforma em nuvem ajuda a monitorar a 
vacinação de colaboradores

@Para apoiar a gestão das empresas quanto à saúde de seus 
funcionários, principalmente agora na pandemia, e ajudar 

empresas a mapear e gerenciar o status da vacinação de seus 
colaboradores, a startup de saúde White Tents está lançando 
uma plataforma digital para a gestão dos dados de vacinação nas 
empresas. Além da gestão dos dados captados, a solução abrange 
o aplicativo Imune, outra fonte de entrada de dados. Ele está dis-
ponível para Android e IOS, e faz o papel de uma carteira digital de 
saúde, armazenando para os seus usuários os dados das vacinas já 
tomadas por eles e facilitando o seu acesso, bem como o compar-
tilhamento voluntário com as empresas e organizações, de forma 
segura, com privacidade e de forma prática.

Soluções de segurança ajudam indústrias de 
manufatura a melhorar a gestão de negócios

@A necessidade de garantir a segurança física e patrimonial de 
diferentes indústrias de manufatura, sejam elas alimentícias, 

químicas, de vestuário, calçados, siderúrgicas, metalúrgicas, entre 
outras, não é nenhuma novidade para o mercado. O fator novo é 
que, com a pandemia e a transformação digital que vem impactando 
todas as indústrias do país, a fim de motivar a inovação, otimizar 
as operações e reduzir custos, as soluções de segurança precisam 
estar integradas aos negócios e ser capazes de fornecer importantes 
insights para melhorar o desempenho de ações cotidianas. Exemplos 
destes investimentos são a inclusão de novas funções às soluções 
da Genetec, que incluem ferramentas de inteligência artificial e 
de internet das coisas (IoT) para que, além de garantir segurança, 
contribuam para o bem-estar dos profissionais e tragam importantes 
insigths para diferentes áreas de negócio (www.genetec.com/br.).

MDS Brasil firma parceria com Jakson 
Follmann 

@A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país no segmento 
de seguros, resseguros, gestão de benefícios e consultoria de 

riscos, anuncia nova parceria com Jakson Follmann. Ex-goleiro 
do Chapecoense, o esportista também se consolidou como cantor 
e influenciador. O objetivo da parceria é potencializar a sinergia 
entre Follmann e a empresa em relação aos pilares de saúde, bem-
-estar e qualidade de vida. A fim de dar respaldo e tranquilidade ao 
dia a dia e às ações empreendidas por Follmann, a empresa passa 
a oferecer Seguro Saúde ao influenciador e à sua família. “Ter o 
Follmann como parceiro é uma grande honra. Sua história, força de 
vontade e compromisso com temas de wellness e saúde emocional 
são valores intimamente ligados aos pilares da MDS. Follmann 
nos ajudará a transmitir a mensagem sobre a importância de se 
proteger aquilo que as pessoas têm de mais importante.” destaca 
Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da 
Brokerslink (https://www.mdsgroup.com).

Conferência “Pensando Previdência 
Complementar”, online e gratuita

@O Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde 
Suplementar – IPCOM realiza no dia 14 de outubro, quinta-feira, 

a partir das 15h30, a primeira edição da Conferência “Pensando 
Previdência Complementar.” Serão expositores: Lucio Capelletto, 
Diretor-Superintendente da PREVIC; Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-
-Presidente da Funpresp; Wagner Balera, Diretor-Presidente do 
IPCOM; Eder Carvalhaes, Conselheiro Independente e Professional 
Provocateur; Evandro Oliveira, Retirement Business Leader na Willis 
Towers Watson; Herbert de Souza, Diretor Gerente da Fundação Itaúsa 
Industrial e Presidente da APEP; Ana Paula Oriola de Raeffray, Dire-
tora Vice-Presidente do IPCOM e Presidente da Comissão Especial de 
Previdência Complementar da OABSP; e Elaine Turatti, Consultora na 
área de Benefits Advisory and Compliance da Willis Towers Watson. O 
evento será online e gratuito.Inscrições em https://lnkd.in/dndZ2ecc

Infraestrutura em cloud para um 
atendimento modernizado

@A instabilidade de sistemas críticos para a instituição, além da 
necessidade de aumentar a segurança dos dados e obter escala-

ricardosouza@netjen.com.br

Alastra-se a falta de profissionais 
de Tecnologia da Informação

Temos discutido seguidamente a escassez de profissionais de Tecnologia da Informação.
Vivaldo José Breternitz (*)

O Gartner, importante empresa 
de pesquisa na área, acaba de 
publicar os resultados de uma 

investigação que dá conta de que essa 
escassez não se restringe a desenvolve-
dores e cientistas de dados, mas sim a 
todo o setor de TI, desde infraestrutura 
até segurança.

A pesquisa deixa claro que a indis-
ponibilidade de talentos supera até 
mesmo os custos de implementação ou 
riscos de segurança como a principal 
barreira para que organizações adotem 
novas tecnologias.

Mesmo que haja suficiente mão de 
obra para desenvolvimento, a carên-
cia de pessoal de infraestrutura pode 
inviabilizar a implementação de novas 
soluções. A pandemia trouxe um au-
mento do trabalho remoto, que só pode 
ser viabilizado com mais trabalho das 
áreas de suporte.

Apesar do provável recuo da pande-
mia, muito trabalho continuará a ser 
executado na modalidade home office 
e a maioria das empresas já percebeu 
que é preciso aumentar o que vem 
sendo chamado resiliência, ou seja, a 
segurança e a disponibilidade dos sis-
temas utilizados por seus funcionários 
que atuam remotamente. 

altos em relação aos que são praticados 
aqui. Nossas empresas devem pensar 
a mais longo prazo, definindo estraté-
gias para reter e desenvolver talentos, 
deixando de manter o foco apenas no 
próximo projeto. 

Instituições de ensino devem enxer-
gar a situação como uma oportunidade, 
mas oferecendo cursos de qualidade, 
o que é vital para formar profissionais 
aptos a atender às necessidades das 
empresas.

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

da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Além disso, programas de transforma-
ção digital devem aumentar a utilização 
desses sistemas por clientes e parceiros 
de negócios, tornando ainda mais im-
portante essa resiliência, que para ser 
aumentada, necessita de muito trabalho 
de profissionais voltados às redes, nu-
vem, segurança, armazenagem de dados 
e outras áreas usualmente tidas como 
“menos nobres” nos ambientes de TI. 

É um problema que só tende a se agra-
var. No caso do Brasil, é cada vez mais 
comum jovens profissionais passarem a 
prestar serviços a empresas localizadas 
no exterior, que pagam salários muito 

A Link School of Business, primeira fa-
culdade brasileira a oferecer bacharelado 
em administração de empresas com foco 
em empreendedorismo, localizada em São 
Paulo, está com o processo seletivo aberto. 
Para os interessados, as inscrições podem 
ser realizadas até o dia 29 de outubro, 
acessando o site da organização (https://
lsb.edu.br/processo-seletivo). São 100 
vagas para o primeiro semestre de 2022. 
O valor da taxa de inscrição é de R$ 400.  
A Jornada Link é um modelo de vestibular 
imersivo, de conhecimento do candidato e 
acontece em quatro etapas: PREP, Cases, 
Group Sessions e Entrevista.

Na fase PREP, o jovem deve preparar 
um vídeo e uma carta de apresentação. Já 

na segunda fase, Cases, os candidatos terão 
a oportunidade de aplicar conhecimentos 
de matemática, português e inglês, na dis-
cussão de situações reais de empresas. A 
proposta é que cada participante explore a 
sua criatividade. 

A terceira avaliação é o Group Sessions, uma 
dinâmica de grupo para solucionar o case de 
uma startup ou empresa. Nesse cenário, a orga-
nização avalia as habilidades de comunicação, 
integração, trabalho em grupo e a proposta de 
solução. Chegando à fase final, Entrevista, o 
futuro aluno pode mostrar um pouco mais de 
si, suas expectativas e motivações.

Com duração de quatro anos e certificada 
pelo MEC, a metodologia da Link é funda-
mentada em três pilares: Business Tolls, 

People Skills, e o Link Labs.

O Business Tolls integra o conhecimento 
de profissionais renomados do mercado, 
professores, acadêmicos e os estudos das 
novas tecnologias e tendências. Já o Peo-
ple Skils tem como objetivo desenvolver 
habilidades interpessoais, a capacidade 
de gerenciar e controlar suas emoções, 
habilidades de comunicação, liderança, 
adaptabilidade e resolução de problemas.

O Link Labs abrange atividades fora da 
grade curricular, como por exemplo: men-
toria de negócios, visitas às empresas e star-
tups, palestras e workshops de especialistas 
sobre ferramentas de negócios, tecnologias 
e tendências, futurismo e análises setoriais. 
(https://lsb.edu.br/processo-seletivo).

Link School of Business abre processo seletivo 
para 2022

Programa de Estágio da Firjan está com inscrições 
abertas para cursos técnicos e universitários

Vagas para estudantes de diver-
sas áreas, em uma grande empresa 
com todas as áreas elegíveis, é o 
que oferece o Programa de Está-
gio da Firjan para alunos da área 
técnica e do ensino universitário. 
Com inscrições abertas até 9 de 
novembro, o estágio tem duração 
de seis meses a dois anos e carga 
horária de quatro ou seis horas 

diárias, com benefícios que in-
cluem bolsa-auxílio, vale-refeição, 
auxílio-transporte, seguro de vida 
e recesso. O processo de seleção 
do programa começa com a inscri-
ção online no site da Firjan www.
firjan.com.br/programadeestagio, 
seguida de entrevistas individuais, 
resolução de cases, conversa de 
alinhamento e painel final.
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Consciente, que acontece entre os próximos dias 19 e 21. Em meio aos 
grandes especialistas e líderes do mercado, Raj se apresenta no dia 20, 
às 10h. Fundador e presidente da Awaken Inc. e Presidente do Centro 
de Empresa Consciente da Universidade Tecnológica de Monterrey, o 
representante do instituto fala sobre a liderança consciente e como ela 
tem se dado no mercado de negócios ao longo dos anos. Aberto para 
todos os públicos, o evento tem como foco principal a liderança jovem e 
será 100% online. Para saber mais acesse o site: (https://www.ccbrasil.
cc/cclac2019-inscricoes). 

E - Leilão de Bens Diversos
No próximo dia 19 (terça-feira), acontece mais um evento online realizado 
pela Tatiana Hisa Sato, leiloeira oficial. Esta ação conta com diversos 
bens, desde quadros até mobília. Os valores dentre os quase 100 lotes 
são variados,  tendo como lance inicial mais baixo o valor de R$50,00 e 
o mais alto de R$6.500,00. É mais uma oportunidade de adquirir bens 
com valores extremamente atraentes. Destaque para itens como um 
faqueiro Wolff de 130 peças em prata com lance inicial de R$2.800,00, 
uma penteadeira com espelhos e gavetas com valor inicial de R$6.500,00. 
Também, obras de arte como quadros, estátuas e imagens de santos. 
Mais informações: (https://www.hisaleiloes.com.br/externo/leilao/374/
leilao-de-bens-diversos). 

F - Robótica Móvel 
A tecnologia dos Robôs Móveis Autônomos (AMRs) está se expandindo e 
revolucionando os processos de logística nas fábricas, depósitos e centros 
de distribuição. A ABII - Associação Brasileira de Internet Industrial, em 
sua missão de acelerar a adoção da Indústria 4.0 e da IIoT, promove no 
próximo dia 19 (terça-feira), das 9 às 11h30, o 1º Seminário Nacional 
de Robótica Móvel Autônoma, com transmissão online e gratuita.  A 
tecnologia para muitas empresas ainda parece algo distante, por isso o 
objetivo do evento é encurtar as pontas. Inscrições: e mais informações: 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-gltGzBRuC8JcP6V_R-w-
v1POw3fRCjveD2ZPxAiff60tCog/viewform).

G - Entre as Melhores
A Cobreq foi eleita entre as melhores na 9º edição do Prêmio INO-
VA-Indústrias do Novo Varejo. A cerimônia online revelou as marcas 
vencedoras em 20 categorias. Promovida anualmente pela Editora 

A - Profissionais 50+
Para aqueles que já chegaram aos 50 anos, o desafio de conseguir uma 
vaga pode ser difícil, pois algumas empresas privilegiam perfis mais 
jovens. Visando promover ainda mais inclusão em um ambiente mais 
diverso e levando em consideração que o tempo de vida pode ser um 
diferencial no que diz respeito a conhecimento e experiência, a Necxt 
Orbitall decidiu criar um programa voltado para a contratação de 
pessoas com 50 anos ou mais. Batizado de + Experiência, o projeto já 
abriu as portas para nove profissionais que começaram a atuar na área 
de atendimento ao cliente. Saiba mais em (www.necxtorbitall.com.br).

B - Negócios do Turismo 
A Associação das Agências de Viagens do Interior do Estado de São 
Paulo (Aviesp) realiza, entre os próximos dias 26 e 27, no Centro de 
Eventos do Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, a 43ª edição da 
Aviesp Expo, maior e mais importante feira de negócios do Turismo no 
interior paulista. Com o tema “Reencontro”, o evento marca a retomada 
do setor do Turismo, onde se poderá conversar com autoridades e alguns 
dos principais fornecedores do setor, como redes hoteleiras, companhias 
aéreas, operadoras de turismo e agentes de viagens, entre outros. Entre 
as pautas, o andamento da retomada, as expectativas para os próximos 
meses, o que se espera das viagens a lazer e viagens corporativas. Mais 
informações: (www.aviespexpo.com.br).

C - Manutenção de Equipamentos
A Tractian , empresa que oferece um dos mais modernos sistemas online 
de manutenção de equipamentos do mercado, combinando sensores de 
monitoramento com software de análise de rotina das máquinas, oferece 
uma oportunidade para quem quer se especializar no mercado da manu-
tenção de equipamentos. A partir do próximo dia 25 tem início o curso 
‘Intensivão - Indústria 4.0 na Manutenção’, capacitação gratuita e online, 
aberta ao público que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Os interes-
sados terão acesso a um conteúdo completo, desenvolvido e ministrado 
por especialistas do mercado e por profissionais de grandes empresas 
nacionais e internacionais. Inscrições (www.tractian.com/intensivao). 

D - Capitalismo Consciente
Com foco na liderança consciente, o co-fundador do Instituto Capitalismo 
Consciente, Raj Sisodia palestra no II Fórum de Brasileiro do Capitalismo 

Novo Meio, a premiação apura com os varejistas de autopeças os 
fabricantes que mais se destacam no mercado. A Cobreq é uma das 
marcas do grupo TMD Friction, a maior fabricante de pastilhas de 
freio do mundo. A empresa desenvolve lonas, sapatas e pastilhas de 
freio abrangendo veículos das linhas leve, pesada e motos. Localizada 
em uma área de 100 mil m², em Salto/SP, a fábrica representa uma 
das maiores unidades do grupo  fora da Europa. Outras informações, 
acesse (www.cobreq.com.br).

H - Saúde Animal 
Há três anos, os profissionais do setor de animais de companhia, médi-
co-veterinários, têm a oportunidade de agregar conhecimento e trocar 
experiências no Congresso Internacional da MSD Saúde Animal. Esse ano, 
a farmacêutica realiza a terceira edição online, entre os próximos dias 
18 e 21, das 19h às 21h, com temas técnicos sobre as principais doenças 
que afligem os tutores, mas também assuntos sobre comportamento, 
empreendedorismo e transformação digital. O mercado tem se reinven-
tado, abrindo novas oportunidades para os médicos-veterinários, e com 
isso demandado mais desenvolvimento. O Congresso tem o objetivo de 
dar essa visibilidade para ampliar o conhecimento desses profissionais. 
Inscrições e mais informações: (https://www.msd-saude-animal.com.br/
msdinternationalcongress/). 

I - Picape mais Desejada
A Nissan Frontier continua atraindo mais e mais consumidores com 
suas qualidades. Em setembro, a picape desenhada para fazer mais, 
superou seu último recorde de vendas da atual geração, obtido um mês 
antes. Com 1.184 unidades vendidas no varejo, o modelo bateu a marca 
histórica no mercado brasileiro, de 1.161 unidades em agosto. O resul-
tado garantiu 9,2% de participação de mercado. Além disso, a Nissan 
Frontier também liderou o segmento de picapes médias nas cidades de 
Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, Florianópolis, Chapecó, São 
José dos Campos e Campina Grande. No Rio Grande do Sul, o utilitário 
destacou-se com participação de 19,2%, ficando entre os três modelos 
mais vendidos.

J - Força de Marca
A Caixa Econômiva Federal é a terceira marca mais valiosa do país, de 
acordo com a pesquisa Brasil 50 edição 2021, da consultoria independente 
Brand Finance. Segundo os indicadores avaliados, a Caixa apresenta a 
maior “força da marca” entre os bancos brasileiros, com a nota máxima 
triplo A positivo (AAA). Na comparação com a pesquisa divulgada em 
2018, o salto no valor de sua marca é de 170%. A marca Caixa valorizou 
cerca de R$ 2,8 bilhões em relação a 2020, um crescimento de 14,5%, 
alcançando mais de R$ 22 bilhões e permanecendo entre as três marcas 
brasileiras mais valiosas pelo segundo ano consecutivo. Além do destaque 
no ranking nacional, a Caixa também figura no Top 100 entre as marcas 
de bancos mundiais, ocupando a 68ª posição.

Os ‘inovadores em série’ 
podem revolucionar 

o mercado?

Existem diversos 
fatores que influenciam 
na capacidade de 
uma empresa gerar 
inovação

Um dos principais, se 
não o primordial, é o 
perfil de colaborado-

res presentes dentro da or-
ganização. Sabemos que, para 
inovar, é preciso diversificar. 
A diferença de backgrounds, 
experiências e tipos de pensa-
mento não somente fomenta 
a criatividade, como cria um 
ambiente propício para se 
encontrar soluções disrupti-
vas. Dentro deste cenário, um 
tipo de profissional vem cada 
vez mais chamando a atenção 
do mercado: os inovadores 
em série. 

Já bem conhecido no ex-
terior, sob o termo de Serial 
Innovators, esses especialis-
tas são capazes de trazer os 
diferenciais necessários para 
a inovação radical, criando e 
comercializando produtos e 
soluções repetidamente, o 
que leva à expansão de pro-
cessos internos e otimização 
do intraempreendedorismo 
em companhias que buscam 
evoluir constantemente. Ter 
esse tipo de especialista na 
empresa pode trazer bene-
fícios a curto e longo prazo 
para o negócio. 

Isso porque a geração de 
inovações radicais trazem 
disrupção ao mercado, além 
da criação de diferencial 
competitivo, o que leva, con-
sequentemente, ao aumento 
da performance financeira 
e o engajamento dos outros 
colaboradores a se dedicarem 
ao tema. Lembramos que 
tudo isso começa com uma 
ideia diferente e criativa, 
provavelmente uma iniciativa 
maluca ou fora da caixa, como 
costumamos ouvir em orga-
nizações ainda tradicionais.

Os inovadores em série 
são aqueles responsáveis por 
desenvolver novos processos 
internos que consigam solu-
cionar uma dor latente na 
empresa de maneira simples 
e eficaz. Dando seguimento 
após isso, é possível buscar a 
conexão e encontrar as redes 
que irão ajudá-los a pensar 
holisticamente a partir da 
perspectiva do cliente, do 

mercado, do técnico e dos 
concorrentes. 

Além disso, eles buscam 
atingir cinco objetivos prin-
cipais para gerar inovação 
em seu ambiente: encontrar 
um problema interessante, 
entender o problema com-
pletamente, encontrar e 
validar uma solução para o 
problema, executar o pro-
cesso de desenvolvimento 
formal para tornar a solução 
um produto vendável, além 
de criar aceitação do mer-
cado. Vale lembrar que, uma 
das habilidades diferenciais 
deste profissional, cada vez 
mais valorizada no mundo 
corporativo, é a técnica de 
influência. 

Para conseguir a aprova-
ção do projeto de inovação 
radical, é necessário clareza 
e confiança para posicionar 
estrategicamente bem o 
projeto, plantar ideias dentro 
das áreas e mostrar o valor 
das ideias a partir de dados e 
informações já coletadas nas 
fases anteriores. Ele pode de-
sempenhar também o papel 
de líder, acompanhando as 
definições e execuções do 
planejamento. 

Com o papel do inovador 
em série ganhando cada vez 
mais relevância, é de suma 
importância que as empresas 
realizem as transformações 
estruturais necessárias para 
não somente atrair, mas 
formar esse tipo de profis-
sional. Um ambiente pesado 
e engessado desestimula 
qualquer pensamento que 
possa trazer revolução para 
qualquer negócio. Assim, 
entender o caminho que as 
ideias inovadoras percorrem 
na empresa é essencial para 
identificar os gaps e definir 
melhorias para aumentar a 
geração de inovação. 

Toda instituição tem uma 
cadeia de valor da inovação, 
pois em todos os lugares as 
ideias são geradas e percor-
rem um caminho interno para 
se desenvolver. Entretanto, 
muitas ideias morrem antes 
mesmo de se tornarem um 
produto ou serviço, o que 
reforça a importância de iden-
tificar colaboradores com po-
tencial de serem inovadores.

(*) - É Diretora de Inovação e 
Conhecimento da Troposlab, 

empresa especialista em inovação e 
intraempreendedorismo.

Renata Horta (*)

A Agência Internacional 
de Energia (AIE) consi-
derou ontem (13) que o 
mundo vai sofrer com o 
aquecimento global, mas 
também com “turbulências” 
no abastecimento energé-
tico, se não investir mais 
rapidamente em energias 
limpas. No relatório anual, 
publicado duas semanas 
antes da abertura da COP26, 
em novembro, na Escócia, a 
agência emitiu “avisos sérios 
sobre a direção que o mundo 
está tomando”.

Afirmando que surge nova 
economia no mercado da 
energia, a agência lamentou 
que o progresso seja contra-
riado pela “resistência do 
status quo e dos combustí-
veis fósseis”, com o petróleo, 
gás e carvão representando 
ainda 80% do consumo final 
de energia, responsáveis por 
três quartos das alterações 
climáticas. Compromissos 
climáticos dos governos, se 
cumpridos, só permitirão 
atingir 20% das reduções 
de emissões de gases de 
efeito estufa, necessárias 
para manter o aquecimento 
global sob controle até 2030. 

“Os investimentos em pro-
jetos de energia descarbo-

A Agência Internacional de Energia (AIE) defende 
investimentos rápidos em energia limpa.
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O valor é resultado de 
exportações soman-
do US$ 6,183 bilhões 

e importações de US$ 5,081 
bilhões. No mês, as exporta-
ções atingem US$ 7,899 bi-
lhões e as importações, US$ 
5,971 bi, com saldo positivo 
de US$ 1,929 bilhão.

No ano as exportações to-
talizam US$ 221,25 bilhões e 
as importações, US$ 162,746 
bilhões, com saldo positivo 
de US$ 58,504 bilhões. A ba-
lança corrente de comércio 
somou US$ 383,996 bilhões. 
No comparativo médio entre 
a segunda semana de outu-
bro de 2021 e a de outubro de 
2020, houve crescimento de 
49,2%. Em relação às impor-
tações, houve expansão de 
50,3% na comparação entre 
as médias até a segunda se-
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Venda de aviões 
impulsiona ações da 
Embraer na Bolsa

Após anunciar um acordo 
para a venda de 100 aerona-
ves para a companhia aérea 
NetJets, as ações da Embraer 
operaram em alta no pregão 
na B3, a Bolsa de Valores de 
São Paulo. A Embraer recebeu 
encomenda adicional de cerca 
de US$ 1,2 bilhão para a entrega 
de jatos executivos Phenom 
300 para a NetJets, de Warren 
Buffett. O Phenom 300E é o jato 
leve mais vendido dos últimos 
nove anos no segmento. 

O primeiro acordo de compra 
da NetJets, assinado em 2010, 
contemplou 50 pedidos para os 
jatos executivos, mais opções 
de até 75 aeronaves adicionais. 
O novo contrato prevê a entrega 
de até 100 aeronaves adicionais 
e que a NetJets, integrante do 
grupo Berkshire Hathaway, 
começará a receber o modelo 
Phenom 300E da nova enco-
menda no segundo trimestre 
de 2023, para operação nos 
Estados Unidos e Europa.

“Com este novo pedido, que 
inclui um abrangente contrato 
de serviços, a NetJets não ape-
nas reforça seu compromisso 
em criar uma experiência 
aprimorada para o cliente, à 
medida que a demanda por 
aviação privada continua a 
crescer, mas também sua 
confiança no inovador portfó-
lio da Embraer para oferecer 
a experiência perfeita a seus 
clientes”, disse a Embraer, em 
comunicado (ABr).

Balança comercial teve superávit de 
US$ 1,102 bi no início de outubro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,102 bilhão na segunda semana de outubro, 
de acordo com o boletim preliminar divulgado peloMinistério da Economia

No comparativo médio entre a segunda semana de outubro de 
2021 e a de outubro de 2020, houve crescimento de 49,2%.

teve expansão de US$ 63,76 
milhões (45,6%) na média 
diária.

A combinação dos resulta-
dos levou a um aumento das 
exportações. 

Esse movimento foi puxa-
do pelo crescimento da soja, 
na Agropecuária, (+186,6% 
com aumento de US$ 82,63 
milhões na média diária); 
óleos brutos de petróleo ou 
de minerais betuminosos, 
crus (+201,7% com aumento 
de US$ 127,36 milhões na 
média diária), na Indústria 
Extrativa; e, na Indústria de 
Transformação, da exporta-
ção de óleos combustíveis 
de petróleo ou de minerais 
betuminosos (exceto óleos 
brutos) (+584,5% com ex-
pansão de US$ 56,42 milhões 
na média diária) (ABr).

mana de outubro/2021 com 
outubro/2020.

Entre os setores, o des-
taque ficou com a Indústria 
Extrativa, com alta na média 
diária de US$ 117,66 milhões 
(52,9%) no acumulado até 

a segunda semana do mês, 
comparando com igual perí-
odo no mês do ano anterior. A 
Indústria de Transformação 
atingiu crescimento de US$ 
251,37 milhões (48,8%) em 
produtos e a Agropecuária 

Transição energética é “demasiado 
lenta”, alerta agência

nizada terão de triplicar nos 
próximos dez anos para se 
conseguir a neutralidade de 
carbono até 2050”, apontou 
o diretor da AIE, Fatih Birol. 
“Se conseguirmos atingir a 
neutralidade de carbono até 
2050, 2,2 milhões de mortes 
prematuras por poluição 
atmosférica poderão ser evi-
tadas até 2030, 40% menos do 
que atualmente. Em outros 
cenários, irão aumentar”, 
adverte o documento.

A agência acredita que é 
necessário um aumento do 
investimento de cerca de US$ 
4 bilhões por ano até 2030 em 
projetos e infraestruturas de 
energia limpa para atingir o 

objetivo da neutralidade de 
carbono até 2050. Nos últi-
mos anos, a depreciação dos 
preços do petróleo e do gás 
limitaram o investimento no 
setor, mas a transição para a 
energia limpa é demasiado 
lenta para satisfazer a pro-
cura, considerou a agência

“Está surgindo uma nova 
economia energética, com 
potencial para criar milhões 
de empregos”, disse Fatih 
Birol, que apelou aos líderes 
que participarão da COP26 
para “fazer a sua parte, 
transformando a década 
de 2020 na de implantação 
maciça da energia descar-
bonizada” (ABr).



Mobilidade corporativa: 
vantagens e tendências 

para o mercado 
de trabalho

Você já parou para 
pensar como é o 
seu deslocamento 
em sua cidade, ou 
ainda, quais as 
opções disponíveis 
de transporte em sua 
região? 

A partir desse primei-
ro questionamento, 
podemos entrar em 

um outro assunto: o da 
mobilidade urbana - termo 
utilizado para definir o modo 
como a população se deslo-
ca em uma cidade. Ônibus, 
trem, metrô, transportes 
coletivos, fretados, carros 
e bicicletas são algumas 
das opções mais comuns, 
porém, com o debate acer-
ca deste tema, o desafio 
do futuro das cidades e da 
própria mobilidade urbana 
é deixar esse movimento de 
deslocamento cada vez mais 
fluido, prático, econômico e 
sustentável. 

Esse mesmo desafio se es-
tende às empresas e ao mer-
cado de trabalho, afinal, o ir 
e vir de colaboradores virou 
um problema nos últimos 
anos, com os altos índices 
de trânsito e superlotação 
dos transportes públicos, 
prejudicando diretamente 
a qualidade de vida e do 
trabalho dessas pessoas. 

Segundo dados da Pesqui-
sa Nacional de Saúde (PNS), 
o brasileiro gasta cerca de 
5 horas semanais para ir ao 
trabalho. Já de acordo com 
o índice da Numbeo, site 
internacional especializado 
na comparação de grandes 
metrópoles, há 6 capitais 
brasileiras (São Paulo, Rio 
de Janeiro, Recife, Belo 
Horizonte, Porto Alegre 
e Brasília), no ranking de 
locais com o trânsito mais 
lento do mundo, em uma 
lista de 163 metrópoles 
analisadas. 

Perda de tempo no en-
garrafamento, altos índices 
de poluição, atraso para 
entrar no trabalho, agenda 
mais corrida para buscar o 
filho na escola e curtir um 
jantar com família ou amigos 
e atividades de lazer preju-
dicadas são também outros 
condutores que fizeram com 
que as empresas olhassem 
mais para o assunto. 

Além disso, os benefícios 
das estratégias para mobi-
lidade corporativa também 
chamam a atenção: econo-
mia, menos congestiona-
mento nas ruas, entrada em 
pautas ESG, já que menos 
carros nas ruas impactam 

na diminuição de CO2 na 
atmosfera, criam ambientes 
mais sustentáveis, menos 
barulho e poluição nas cida-
des, diminuição de despesas 
de deslocamento, aumento 
de produtividade, mais 
segurança para empresas 
e colaboradores e redução 
de rotatividade de equipe, 
uma vez que o colaborador 
vê isso como um benefício. 

Já em um pilar econômico 
para as empresas, entra 
também o fretamento in-
teligente como benefício, 
já que consegue reduzir 
rotas, atender mais cola-
boradores e reduzir custos. 
Um levantamento recente 
feito pela BusUp revelou 
que 25 funcionários que 
usam vale-transporte des-
necessariamente podem 
custar mais de R$125 mil à 
empresa em um ano. 

Tendo em vista os pontos 
citados, as tendências para 
esse segmento estarão em 
alta. Entre algumas das 
atitudes em que as empre-
sas podem investir estão: 
incentivar uso de veículos 
não motorizados, indicando 
bicicletários e rotas a pé; 
subsídios para deslocamento 
em trem e metrô; disponi-
bilização de horários mais 
flexíveis de entrada e saída 
do trabalho; modelo flexível 
e híbrido de trabalho; propor 
ações de conscientização 
para o uso racional do auto-
móvel próprio, incentivando, 
por exemplo, programa de 
caronas ou disponibilização 
de vãs ou ônibus fretados; 
entre outros. 

Garantir a qualidade de 
vida dos colaboradores é 
papel das empresas. Con-
forto, saúde e satisfação 
são fatores cada vez mais 
decisivos quando falamos 
em rendimento de traba-
lho, engajamento de equi-
pe e produtividade e isso 
pode refletir nos índices 
de turnover nas empresas. 
Será tendência também, os 
setores de RHs ainda mais 
envolvidos em projetos e 
pautas que beneficiam os 
colaboradores. 

Sem dúvida, nas princi-
pais tendências que mol-
darão o futuro do trabalho 
estão empresas, softwares 
e tecnologias que otimizam 
o tempo do colaborador, 
aumentam a produtividade 
e o bem estar deles, ajustam 
a cultura organizacional e 
elevam pautas relacionadas 
à sustentabilidade, diversi-
dade, inclusão e mobilidade. 

(*) -É Co-fundador e Presidente 
LATAM da Busup, empresa 

tecnológica de gestão de fretamento 
de ônibus para empresas.

Daniel Tamelini (*)
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A Caixa Econômica Federal reduziu de 3,35% para 
2,95% ao ano a taxa de juros para o crédito imobiliá-
rio na modalidade Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE), com prazo para o pagamento das 
prestações de 35 anos. 

Além disso, outra novidade é que os compradores 
também terão a opção de carência de seis meses para 
começar a pagar a parcela dos juros e a amortização do 
valor. Neste caso o valor acumulado durante o período 
de pauta será somado ao saldo devedor. 

Essas mudanças chegam para dar uma alavancada no 
mercado imobiliário, setor que promete ajudar o Brasil 
a superar a crise econômica, define o CEO do Grupo 
Escodelar, Rafael Scodelario: “Residencial, comercial, 
corporativos, hotelaria, terreno, galpão e etc. Enfim, o 
momento é bom para qualquer tipo de investimento, 
pois o crédito está mais em conta e acessível, e com 
isso temos este resultado que todos estão vendo. Temos 
observado inclusive recorde de vendas, de liberação de 
financiamento e de projetos aprovados”.

Com essas iniciativas divulgadas pela Caixa, o espe-
cialista acredita que mesmo com a alta da taxa básica 
de juros será possível amenizar o déficit habitacional 
no Brasil: “O mercado imobiliário estará mais acessível 
à população. Então podemos dizer que este tem sido 
um belo momento para o Brasil aquecer novamente a 
economia e superar a crise em que se encontra”. 

Scodelario também acredita que esta redução nessa 
linha de juros vai ser algo positivo até para quem deseja 
construir a casa própria: “Essa redução vai permitir que 

Essas mudanças chegam para dar uma alavancada no 
mercado imobiliário.
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Para se ter uma ideia, 
segundo um relatório 
da Sling Hub, nos 

últimos 5 anos, startups da 
América Latina receberam 
mais de US$ 36 bilhões em 
investimento. O mercado 
segue aquecido, porém ser 
uma empresa de destaque 
para o mercado, começa não 
somente com a ideia certa 
de negócio, mas também 
com um bom planejamento 
estratégico. 

De acordo com Fernando 
Patara, sócio da 2Simple, 
companhia que auxilia com 
estratégias para o cres-
cimento sustentável de 
startups, o planejamento 
estratégico é a base de uma 
startup para que ela tenha 
um crescimento sustentável. 
“É o planejamento que vai 
definir quais são as metas 
de uma empresa e quais 
serão as estratégias para 
alcançá-las. Entretanto, por 
mais que possa parecer fácil 
e que o empreendedor tenha 
tudo o que quer em mente, é 
importante que ele seja de-
talhado, como o documento 
mais importante para uma 
companhia. 

Além disso, vale dizer que 
diferente do que muitos 
pensam o plano estratégico 
pode ser feito sempre que 
for necessário. Pode ser 
aplicado a cada três anos 
ou a cada mês. Em especial 

É o planejamento que define as metas de uma empresa e quais 
as estratégias para alcançá-las.

WhatsApp, Instagram e Fa-
cebook sofreram um apagão 
global de mais de seis horas 
durante o último dia 4, deixan-
do apreensivas empresas que 
dependem dos sistemas para 
vender, promover marcas ou 
apenas se comunicar com 
seus clientes e fornecedores. 
O episódio expõe como a 
concentração dos serviços 
de comunicação pode causar 
abalos para o mundo dos ne-
gócios e reforça uma premissa 
importante: a da segurança na 
comunicação.

“A pandemia acelerou a 
digitalização no mundo dos 
negócios. Hoje, as empresas 
se apoiam na tecnologia para 
vender, prestar serviços, 
atender clientes e também 
para fazer a gestão dos seus 

Dicas para um planejamento 
estratégico de sucesso

O segmento de startups continua em alta, mesmo em meio a instabilidades econômicas do país

que eles estão ofere-
cendo, entenda suas 
falhas e suas forças. 
Analise o mercado. As-
sim, você estará atento 
às oportunidades, uma 
maneira de estar sem-
pre um passo à frente. 

 4) Plano de Negócios 
- Momento de agir! 
Depois de definir suas 
metas e objetivos, é 
hora de tirar tudo do 
papel e delimitar datas 
e responsáveis por cada 
ação. Não esqueça de 
documentar tudo, além 
de determinar as prio-
ridades de trabalho, 
afinal algumas ações 
são mais importantes 
que outras para a con-
quista do objetivo. 

 5) Acompanhe o proces-
so - Não deixe de estar 
por dentro do que está 
acontecendo. Após co-
locar o plano em ação, é 
importante saber como 
está o andamento e os 
resultados. “Faça reu-
niões com a equipe, se 
possível toda semana. 
O diálogo, a confiança 
e a transparência são 
fundamentais para uma 
execução de um tra-
balho bem sucedido”, 
finaliza Patara. - Fonte 
e mais informações, 
acesse: (www.2simple.
com.br).

no último ano, percebemos 
que o caminho pode ser 
alterado diversas vezes, de 
acordo com a necessidade 
da startup”, explica. E para 
ser um apoio para quem 
precisa fazer ou renovar o 
planejamento estratégico, 
o especialista dá cinco dicas 
importantes. Confira: 
 1) Defina seu ponto de 

partida - Antes de 
partir para seu plano, 
saiba de que ponto 
está saindo. Faça uma 
análise juntamente 
com sua equipe do que 
precisa ser melhorado 
na companhia, pontos 
de melhoria e também 
o que está dando certo. 
Em geral, um levanta-
mento sobre as forças, 

fraquezas, oportunida-
des e as ameaças da 
empresa. 

 2) Metas e Objetivos - 
Para trilhar o caminho 
é importante saber 
onde quer chegar. Qual 
é o seu objetivo com 
esse planejamento? 
Defina suas priorida-
des para saber qual 
alcançar primeiro. Sua 
meta é financeira ou 
de marketing? Deixe 
isso claro para todos 
da equipe para que 
assim, eles também 
possam ter consciência 
de suas responsabili-
dades e colaborarem 
de maneira efetiva 

 3) Mercado - Estude a 
concorrência, veja o 
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Caixa reduz juros do crédito 
imobiliário ligado à poupança

muitas famílias possam financiar a compra de lotes para 
fazer sua casa própria”, destaca.

Mas, antes de partir para a compra, o especialista em 
mercado imobiliário é cauteloso: “Recomendo muita 
atenção e pesquisa. Afinal, a taxa Selic registrou aumento 
recentemente, e se esta posição do Banco Central con-
tinuar em crescimento, os valores das parcelas podem 
aumentar. Então o momento é bom, mas prudência e 
estudar o orçamento familiar é fundamental”, completa. 

Responsável por 67,1% de participação no mercado 
imobiliário, a Caixa anunciou que as mudanças passarão 
a valer a partir desta segunda-feira (18). - Fonte e outras 
informações: (www.escodelarimoveis.com.br).

A segurança da informação na comunicação corporativa
negócios”, afirma o diretor de 
relações com o mercado da 
Dígitro Tecnologia, Octávio 
Carradore. A empresa, que 
atua com soluções Software as 
a Service (SaaS), além de seu 
portfólio on premise, sentiu 
um crescimento na demanda 
por soluções de Comunicação 
Corporativa ao longo dos últi-
mos dois anos. 

A migração das equipes 
para o formato home-office e 
o avanço da telemedicina em 
função das restrições sanitá-
rias impulsionou a procura 
por serviços de troca de men-
sagens de texto, voz e vídeo 
integrados. “Alguns pensam 
que estão fazendo uma opção 
mais barata, porque se trata 
de uma solução gratuita. No 
entanto, a empresa pode ficar 

as vantagens de investir em 
um software próprio está a 
segurança e o controle do 
acesso às informações. En-
tre os produtos da Dígitro 
Tecnologia está o UNA, uma 
plataforma de comunicação 
unificada corporativa que 
integra mensagens de texto, 
voz e vídeo na nuvem ou on 
premise. 

Diferente de outros apli-
cativos para conversação 
instantânea, o UNA oferece 
vantagens corporativas e de 
segurança aos usuários. Além 
disso, se conecta com outras 
plataformas de telefonia e 
redes telefônicas, assim como 
aplicativos de mensagens e re-
des sociais, com capilaridade 
para manter o atendimento 
ao cliente mesmo em home 

office. Uma outra  vantagem 
é que as informações trocadas 
entre o usuário externo e o 
colaborador interno ficam 
armazenadas no UNA. 

Assim, a empresa mantém 
o controle e histórico das 
conversas com cada cliente, 
mesmo em caso de perda ou 
roubo do celular e ainda con-
siderando desligamento do 
colaborador. As informações 
são trocadas em um ambien-
te seguro, criptografadas, e 
armazenadas no servidor da 
empresa. Há possibilidade 
de transformar uma comu-
nicação de chat em uma 
videochamada, permitindo a 
interação rápida e facilitada 
entre as pessoas. - Fonte e 
mais informações: (www.
digitro.com).

A pandemia acelerou a digitalização no mundo dos negócios.
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exposta, perder informações 
relevantes de seus clientes 
ou ainda ficar sem o serviço, 
como aconteceu essa sema-
na”, avalia Carradore. 

O avanço dos aplicativos de 

mensagem em substituição 
ao uso de e-mails também é 
uma tendência que reforça 
a necessidade das empresas 
buscarem soluções de comu-
nicação corporativas. Entre 
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BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de outubro de 2021, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, 
sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) reforma parcial do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fi m de regis-
trar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrência da conversão de 
27.311.156 (vinte e sete milhões, trezentas e onze mil, cento e cinquenta e seis) ações ordinárias de emissão da Com-
panhia, na razão de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial, conforme homologado pelo Conselho de Ad-
ministração em reuniões realizadas em 25 de fevereiro de 2021 e 03 de agosto de 2021; (ii) reforma parcial do artigo 
33, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, a fi m de excluir a menção à Resolução CMN nº 3.198, de 27 
de maio de 2004, conforme alterada; (iii) reforma parcial dos artigos 24, ‘b’ e ‘p’ e artigo 34 do Estatuto Social da Com-
panhia, a fi m de alterar a nomenclatura do “Comitê de Pessoas e Remuneração” para “Comitê de Remuneração, Pes-
soas e Cultura”; (iv) eleição de Marco Antonio Antunes como membro do Conselho de Administração da Companhia, 
com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na Assem-
bleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de de-
zembro de 2021; e (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as reformas mencionadas acima. 
Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administra-
ção e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes às matérias 
a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social da 
Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Co-
missão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação 
do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acer-
ca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia 
destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: o Acio-
nista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionis-
ta, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida repre-
sentação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastantes, bem como 
o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste item, 
deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procurador: 
as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação nos padrões disponi-
bilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 
6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e de-
mais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma melhor orga-
nização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entre-
gues à Companhia até o dia 28 de outubro de 2021, nos termos descritos no Manual.

São Paulo, 09 de outubro de 2021.
RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de outubro de 2021, às 9 horas, na sede da Companhia, localizada 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 
102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) reforma parcial do artigo 28, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, a fi m de 
prever que, caso um membro da Diretoria complete 62 (sessenta e dois) anos de idade durante a vigência do seu man-
dato, (a) deverá ser substituído em até 90 (noventa) dias contados do encerramento do exercício social em que referido 
diretor tiver completado 62 (sessenta e dois) anos e (b) o diretor a ser substituído permanecerá no exercício de seu car-
go até a posse de seu substituto; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a reforma mencio-
nada acima. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da 
Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes 
às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede 
social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites 
da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A parti-
cipação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalha-
das acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Com-
panhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: 
o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo 
acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devi-
da representação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastantes, 
bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos 
neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por 
Procurador: as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação nos pa-
drões disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 
da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procu-
ração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma me-
lhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam 
entregues à Companhia até o dia 28 de outubro de 2021, nos termos descritos no Manual.

São Paulo, 09 de outubro de 2021.
RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

QUAQUAQUAQUAQUATRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ: 18.317.452/0001-67
Demonstrações Contábeis

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)
Notas

Ativo Explicativas        2020        2019
Ativo Circulante     62.294     61.661
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 62.294 61.661
Ativo Não Circulante 1.686.480 1.686.480
Investimentos 5 1.686.480 1.686.480

Total do Ativo 1.748.774 1.748.141

Demonstrações do Resultado dos Exercícios findos
Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (em Reais) Demonstração dos Fluxos de Caixa
Em 31 de Dezembro 2020 e 2019 - (Em Reais)

Notas
Passivo e Patrimônio Líquido Explicativas        2020        2019
Passivo Não Circulante    100.867     95.868
Mutuos a Pagar 100.867 95.868
Patrimônio Líquido 6 1.647.907 1.652.273
Capital Social 1.584.000 1.584.000
Aporte para Futuro Aumento de Capital - Afac 104.426 104.426
Prejuízos Acumulados     (40.519)     (36.153)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.748.774 1.748.141

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro de 2019 e de 2020 - (Valores Expressos em Reais)
1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada em 18/06/2013, no seg-
mento de “Venda, Compra, Arrendamento e Administração de Bens Próprios
e a Participação em outras Sociedades Nacionais ou Estrangeiras como
Sócia ou Acionista”. Em 31/07/2017 através de Ata de Reunião de sócios
quotistas, passou a denominar-se Quatro Rib - Empreendimentos e Parti-
cipações S/A. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As de-
monstrações contábeis da companhia em 31/12/2020 foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a
legislação societária e os pronunciamentos, as orientações e as interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3. Princi-
pais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis a apresentação
das demonstrações: a) Apuração do resultado: A sociedade não obteve
receitas no exercício de 2020 e as despesas foram registradas por compe-
tência. b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos positivo
de caixa e conta movimento. c) Investimentos: O valor registrado nesta
conta compreende Fundo de Investimentos de Multimercado realizado em

julho/2015. d) Passivo circulante e não circulante: Demonstrados por
valores de contratos de mútuos com pessoas ligadas. e) Patrimônio líquido:
Demonstra um Patrimônio Liquido no valor de R$ 1.647.906, que compõe o
Capital Social da Companhia subscrito e integralizado em moeda corrente do
país de R$ 1.584.000 dividido em 1.584.000 ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal, adiantamento para futuro aumento de capital de
R$ 104.426 e o saldo de Prejuízo Acumulado no valor de R$ (40.519).
4. Caixa e Equivalente de Caixa        2019        2020
Caixa e Equivalente de Caixa 61.661 62.294
5. Investimentos        2019        2020
Investimentos 1.686.480 1.686.480
6. Patrimônio Líquido        2019        2020
Capital Social 1.584.000 1.584.000
Recursos para Aumento de Capital 104.426 104.426
Prejuízos Acumulados (36.153) (40.519)

São Paulo, 31, Dezembro, 2020

Despesas Operacionais:        2020        2019
Administrativas      (2.939)      (3.145)
Soma das Despesas Operacionais (2.939) (3.145)
Despesas Financeiras      (1.427)      (1.499)
Lucro (Prejuízo) Operacional antes
  das Participações Societárias      (4.366)      (4.644)
Lucro/Prejuizo Líquido do Exercício (4.366) (4.644)

Capital Aporte para Futuro Prejuízo Patrimônio
     Social Aumento de Capital - AFAC Acumulado       Líquido

Saldo em 31.12.2019 1.584.000                            104.426       (36.153)    1.652.273
Prejuízo em 31/12/2020              -                                      -        (4.366)         (4.366)
Saldo em 31.12.2020 1.584.000                            104.426       (40.519)    1.647.907

       2020        2019
Prejuízo do Exercício      (4.366)      (4.644)
Itens que não Afetam o Caixa Operacional

(4.366) (4.644)
Fluxo de Caixa as Atividades Operacionais
(-/+)Aumento/Diminuição - Contas a Pagar       4.999              -
(=) Caixa Liquido das Atividades Operacionais 4.999 -
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aporte para Futuro Aumento de Capital - Afac - 3.426
(=) Caixa Líquido Proveniente
  Atividades de Investimentos              -       3.426
(=) Aumento Líquido de Caixa 633 (1.218)
Caixa no Início do Período 61.662 62.880
Caixa no Final do Período     62.295     61.662
(=) Aumento Líquido de Caixa 633 (1.218)

Ronaldo de Paiva
CPF: 028.408.468-96

Antonio Aparecido Teixeira
CRC-SP 123904/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 071/2021; 
Objeto: Registro de Preço para a aquisição de medicamentos injetáveis - 
Entrega das Propostas: a partir de 14/10/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 26/10/2021 às 
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no 
site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.

br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Alteração de nome: NATHÁLIA GALVÃO FERNANDES, nascida aos 07/07/1999, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filiação Otacilio Fernan-
des e Neide Galvão Pinheiro Fernandes, alterou seu nome para: NATHAN GALVÃO 
FERNANDES, de acordo com o Provimento 73/2018 do CNJ e Provimento 01/2021 CGJ.

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Processo nº 1104187-09.2018.8.26.0100. A Dra. Raquel Machado 
Carleial de Andrade, Juíza de Direito da 20ªVC do Foro da Capital SP. Faz Saber a Chique Bem 
Cosméticos Eirelli EPP, CNPJ Nº 20.259.105/0001-77 que lhes foi proposta ação de Monitória por 
G.A. Brasil Representação Eireli, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.412,40 (Outubro/ 
2018), referente aos cheques de Nº 000122, Nº 000123, e Nº 000124, datados de 24/08/2015, 
vencidos e não pagos, devidamente atualizado e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente embargos monitórios, sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertido de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 21/05/2021.  

Lucia Camargo Nunes (*)
Pulse: o que já sabemos do 1º SUV nacional 
da Fiat

No próximo dia 19, a Fiat lança o novo Pulse, seu pri-
meiro SUV nacional. Um dos motores a equipar o Pulse o 
inédito 1.0 turbo gera 130 cv com etanol e trabalha junto 
com a transmissão CVT de 7 marchas.

Com gasolina, entrega 125 cv de potência e faz um ótimo 
consumo: 12 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada. Além 
deste turbo, a Fiat vai equipar o Pulse com o aspirado 1.3 
de 109 cv com o mesmo CVT. 

Essa transmissão terá 3 modos: automático, manual e 
Sport – atua na direção, controle de estabilidade, mape-
amento do acelerador e altera o tempo de resposta e de 
troca de marchas, aproveitando ainda mais a potência 
máxima do Turbo 200 Flex, denominação do 1.0.

Os preços só serão conhecidos no dia 19, quando a Fiat 
abre sua pré-venda. O mercado acredita que as versões 
mais acessíveis custarão menos que o Jeep Renegade, ou 
seja, a partir de R$ 85 mil. 

Stellantis

Fiat Pulse

Aposta pelo sedã 
Os SUVs estão na moda, mas a Caoa Chery continua 

investindo nos sedãs e inicia as vendas do novo Arrizo 6 
Pro, por R$ 134.990 (preço temporário de lançamento). 
Na tabela, o valor será de R$ 139.990. 

Com ele, a marca mantém a estratégia de lançar a nova 
geração que convive com a antiga (Arrizo 6 GSX 2021, 
por R$ 117.990) apresentando sua evolução no design. 

Sob o capô, o mesmo motor 1.5 turbo flex de 150 cv e 
câmbio CVT de 9 marchas, porém recalibrados, além de 
novos acertos de suspensão e direção em relação ao GSX. 

“Acreditamos ter potencial para crescer com sedãs. No-
tamos que o consumidor deste segmento quer conteúdo 
e requinte”, afirma Márcio Alfonso, CEO da Caoa Chery.

compromisso em zerar a emissão de carbono nos pró-
ximos anos”, diz Evandro.

nissan

Nissan leaf carro eletrico

Kit GNV dispara no Brasil
Com aumento acima de 30% da gasolina este ano, mo-

toristas voltam a se interessar pela conversão de GNV. 
Algumas oficinas chegam a ter quatro semanas de espera 
para a instalação do kit gás. 

De acordo com pesquisa da ANP, o preço médio do GNV 
na capital paulista é de R$ 3,664, enquanto a gasolina 
comum sai a R$ 5,808 e o etanol, R$ 4,572.

Já a conversão sai entre R$ 3.500 e R$ 5 mil. Para valer 
a pena, o motorista precisa rodar acima de 150 km por 
dia para ter o retorno sobre o investimento em menos de 
6 meses mantidos os atuais preços. 

É preciso avaliar também seu rendimento. Além da 
queda de potência do motor, a economia é relativa. Rodar 
com GNV é 30% mais barato do que com gasolina para um 
carro que faz 10 km/l. Comparado ao etanol, chega a 40%. 

Lucia Camargo Nunes

Cilindros de GNV em um Fiat Grand Siena

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

Ele explica que a marca, que é uma das que mais crescem 
em participação de mercado, faz renovações contínuas em 
sua fábrica de Jacareí (SP), onde o Arrizo 6 é produzido. 
“Antes eram carros mais simples. Hoje a mesma planta 
produz veículos com muito mais tecnologia, itens de se-
gurança e eletrônica”, conta Alfonso.  

A rede também cresce, em plena pandemia: de 115 em 
2019 deve chegar a 154 lojas pelo país este ano. 

Caoa Chery

Marcio Alfonso CEO

Elétricos: muito a se fazer 
Nem mesmo o anúncio do governo do Estado de São Paulo 

em reduzir a alíquota do ICMS de 18% para 14,5% a veículos 
eletrificados será suficiente para que os preços diminuam 
de forma significativa. Esta é a opinião de Ricardo da Silva 
David, sócio-fundador da Elev, empresa de soluções para 
o ecossistema de mobilidade elétrica. 

O valor dos automóveis é o maior entrave e ainda são 
necessárias outras ações para fomentar o crescimento do 
segmento. “Instalação de carregadores em estradas, condo-
mínios e comércios e ações do governo federal, estadual e 
dos municípios incentivariam o segmento”, ressalta Ricardo, 
dando como exemplo a ofensiva do governo Biden, nos EUA. 

Ricardo também avalia que a eletromobilidade vai de en-
contro com ações de sustentabilidade e proteção do meio 
ambiente. “Na cidade de São Paulo, carros emitem 72,6% 
dos gases que provocam efeito estufa. Imagina a redução 
do impacto ambiental quando tivermos mais iniciativas ao 
mercado de elétricos?”, questiona.

Para Evandro Mendes, CEO da Eletricus, especializada 
em soluções de infraestrutura para recarga de veículos 
elétricos, a redução de ICMS é uma oportunidade para 
acelerar o segmento de comerciais. “Temos acompanha-
do o crescimento exponencial na adoção de veículos 
elétricos no setor logístico, puxado por empresas com 

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas

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

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Já há alguns meses afe-

tando seriamente a indús-
tria automobilística, a falta 
de chips começa a se fazer 
sentir também no mercado 
de smartphones. De acordo 
com números da Coun-
terpoint Research, uma 
empresa de pesquisa de 
mercado baseada em Hong 
Kong, em 2021 quase 50 
milhões de unidades serão 
expedidas a menos do que 
era estimado, tornando os 
números do setor piores 
que os de 2019, o último 
ano “normal” em termos 
de mercados. 

Segundo a Counterpoint, 
quase todo o setor será 
afetado por esse problema, 
com um impacto mais forte 
neste segundo semestre. 
A empresa estima que 
o total de smartphones 
expedidos em 2021 deve 
chegar a 1,41 bilhão de 
unidades, enquanto as pre-
visões anteriores falavam 
em 1,45 bilhão, cerca de 
400 milhões de unidades 
a menos. No ano de 2019, 
1,47 bilhão de smartphones 
foram expedidos. 

Os fabricantes de smart-
phones receberam apenas 
80% dos chips encomenda-
dos para o segundo trimes-
tre de 2021. E a situação 
parece piorar: no terceiro 
trimestre, a média de pe-
didos atendidos deve cair 
para 70%. A crise atinge a 
todas as marcas do setor, 
mas a Apple deve sofrer 
um pouco menos que seus 
concorrentes mais próxi-
mos, Samsung, Xiaomi e 
Oppo. Além dos veículos 
e smartphones, a falta de 
chips também está sendo 
sentida nos setores de vi-
deogames e consoles. 

O desenvolvimento e 
produção de chips é a chave 
para a competitividade nes-
sa área, o que tem levado 
grandes empresas como 
Google e Apple a trabalhar 
para reduzir a dependência 
de fornecedores externos. 
O governo Biden tem 
apoiado fortemente esses 
esforços, que considera 
estratégicos para seu país. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Leung Cho Pan_CANVA

Falta de chips afeta 
o mercado 

de smartphones
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 14 de outubro de 20216

nd3000_CANVA

#tenhacicatrizes

Octavio Alves Jr.

Onde você coloca o seu foco?

Octavio Alves Jr. (*)

A cada instante, cada um de nós toma uma 
decisão muito importante para a nossa 

vida e para os nossos resultados: onde co-
locar o nosso foco. E onde decidimos focar, 
nossos pensamentos e emoções irão atrás.

Os problemas, obstáculos, restrições e 
adversidades que surgem em nossa vida não 
são em si bons ou ruins. Nossos pensamentos 
é que atribuem a eles uma conotação positiva 
ou negativa. Então, a maneira como vibra-
mos em cada situação é muito relevante.

Quando vibramos com emoções negativas, 
nosso corpo e nosso cérebro se preparam 

para algum problema ou ameaça e nosso foco 
fica mais restrito. Nosso comportamento 
fica direcionado apenas para lidar com o 
“perigo”. Quando vibramos com emoções 
positivas, nossa criatividade se expande e 
nossa capacidade de construir relaciona-
mentos fica potencializada. E tudo isso acaba 
influenciando a forma como significamos 
as nossas experiências e como obtemos os 
nossos resultados.

Você escolhe onde colocará seu foco, logo 
foque apenas no que você controla. Quando 
você foca naquilo que não controla, você 
atrairá para a sua vida ansiedade, estres-
se, frustração, decepção e sofrimento. Em 
contrapartida, ao focar naquilo que você 
controla, você toma as rédeas da sua vida 
e se torna responsável por seus resultados.

A ideia do copo meio cheio ou meio vazio 
depende da nossa interpretação. Se focamos 
no copo meio vazio, temos a tendência a 
focar naquilo que nos falta. Se focamos no 
copo meio cheio, é porque colocamos foco 
naquilo que já temos. Como nossos com-
portamentos são repetitivos, este padrão 
se repetirá em todos os aspectos da nossa 
vida. O ideal é sempre olhar para o copo 
meio cheio e colocar nossa energia naquilo 
que já conquistamos.

Manter a nossa consciência naquilo que 
já temos e, principalmente, naquilo que 
controlamos, nos permitirá tirar o máximo 
proveito de cada experiência e nos trará 
uma grande vantagem em relação aos 
obstáculos e às restrições que surgirem 
em nossa vida.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Ex-
ecutivo internacional com larga experiência em vendas, 

marketing e desenvolvimento de negócios. Master practi-
tioner em programação neurolinguística (SBPNL). Alumni 

do IBGC e da Kellogg School of Management. Cursos 
executivos na Sloan MIT School of Management e na 

Singularity University. Professor convidado nos cursos 
de pós-graduação da FGV. Criador de conteúdos em áu-
dio e vídeo sobre Liderança e Desenvolvimento Pessoal 

no LideraCast. Trabalhos de Expansão de Consciência 
e xamanismo no Instituto Tadashi Kadomoto, Instituto 

Cambará e O&O Academy.

de uma empresa. É pela aversão a riscos que muitos têm 
preguiça de empreender. Evitam conversas difíceis, têm 
baixa entrega no trabalho, tudo intimamente relacionado 
à nossa capacidade de se arriscar.

De um lado temos o que dizemos, do outro o que fazemos. 
E liderar é sobre lidar com todas as facetas humanas, as 
ditas e as não ditas. Um tanto quanto filosófico, eu sei, mas 
é importante ter isso em mente para seguirmos por aqui. 

Percebo que quando entrei no mercado formal de tra-
balho, há cerca de oito anos, a escola que a liderança da 
época possuía era a de muito controle e pouca autonomia. 

Times limitados aos “to do’s”. Muito microgerenciamento 
de tarefas, baixa capacidade de adaptação, e de tomar de-
cisões. Um time executor. Com o passar do tempo, vieram 
as novas necessidades e nova geração de liderança. Além 
da entrada dos millennials no mundo corporativo, muita 
coisa tem mudado. 

Não trabalhamos mais por “to do’s”, mas sim quando 
temos significado e pertencimento com aquilo que nos foi 
proposto. Um time missionário. Por isso, saímos do fazer 
para o porque fazer. E os novos líderes foram permitindo às 
equipes a autonomia com contexto. Foi aí que o até então 
time executor passou a ser um time de donos.

O dono precisa ter entendimento do negócio, informações 
e dados, para definir até onde está disposto a arriscar. O 
dono quer construção de longo prazo. Legado e perpetuidade 
daquilo que se dedicou. Quer crescimento, participação na 
visão de futuro do negócio. E acredito que somente com 
esse valor instaurado na cultura do time, a autonomia vale 
a pena.

Para ter um time de donos, é preciso deixar a equipe 
livre para tomar decisões, arcando com a responsabilidade 
das suas escolhas. Buscar pessoas que estejam dispostas a 
colocar a pele em jogo. Questionar, tomar risco e mudar o 
que for preciso, sem tirar o foco do objetivo maior.

Liderança por contexto, e não por controle. Essa foi a frase que mais me marcou na minha última leitura “A Regra é não ter 
regras” do CEO da Netflix. Uma liderança que alinha ao invés de controlar é uma liderança que traz contexto,  

verdade e oportunidade de construir em conjunto. Mas será isso mesmo o que as pessoas buscam?

Isabelle Araujo (*)

M inha experiência com equipe demonstra que pou-
cos realmente gostam da autonomia em 100%, ou 
melhor, poucos se adaptam a esse tipo de gestão. 

Por muitas vezes, afirmamos que não gostamos de rotina e 
repetição. Mas, na prática, é extremamente desconfortável 
ter problemas o tempo todo para resolver, ter que tomar 
decisões e se responsabilizar pelas consequências. Sem 
falar em ter que manter a motivação e consistência para 
assegurar a produtividade necessária.

Portanto, dizer que quer autonomia e está disposto a 
desenvolver todas as skills necessárias para lidar com o 
peso da responsabilidade recebida, são desafios quase 
opostos. No limite, ter autonomia é sobre tomar risco. E 
tomada de decisão e consequência nem sempre estão em 
linha com as metas pré-definidas que temos no dia a dia 

Se você ainda está em dúvida se essa liberdade toda 
funciona em equipe, te convido a imaginar o mundo daqui 
a alguns anos no seguinte formato: total acesso a dados, 
tecnologia em escala global, machine learning e muita 
sofisticação na tomada de decisão. As equipes vencedoras 
serão as que dependem de um visionário ou de um time 
inteiro de donos?

Sem dúvida, prefiro apostar nos donos. Várias cabeças 
pensantes se preocupando com o negócio, ao invés do siga 
o mestre sem questionar. A verdade é que o futuro chegou. 
E se adaptar a ele inclui uma revisão dos nossos valores, 
comportamentos e hábitos. 

Empresas e times que não se comprometerem com a 
humildade da adaptação, a coragem da tomada de decisão 
ágil e o mindset aberto para errar e aprender já estão em 
déficit com o novo mundo. Liberdade com responsabilidade. 
Contexto com confiança. É lá que queremos chegar. 

(*) - É Diretora de Operações da TotalPass, empresa de benefício corporativo 
para a prática de atitivdade física. 
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TiMe de dOnOs: O fuTurO chegOu
    Leia na página 6

equipe Livre pArA TOMAr decisões
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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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDSON DA SILVA MARQUES, profissão: barbeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Luis Fernando Castelo Branco Marques e de Rosana 
da Silva Marques. A pretendente: ALINE APARECIDA DA SILVA, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/07/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Aparecido da 
Silva e de Heliene da Silva.

O pretendente: ANDRÉ FELIPE ALMEIDA CALDAS, profissão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 26/04/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amado de Sousa Caldas e de Laura Maria de 
Almeida. A pretendente: DIANA FERREIRA SILVA, profissão: designer, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/10/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio de Jesus Silva e de Margarida Olivia 
Ferreira Silva.

O pretendente: EVER JEORGE MAMANI CALLIZAYA, profissão: costureiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 30/09/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Marcelino Mamani Bautista e de Brigida Callizaya Catari. A 
pretendente: ANAI LLIULLI CALLE, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturali-
dade: Bolívia, data-nascimento: 18/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Miguel Lliulli Uscamayta e de Rosalia Calle Saire.

O pretendente: EDILSON DE LIMA SILVA, profissão: atendente, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Mari, PB, data-nascimento: 24/02/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Gonçalo Francisco da Silva e de Luzia de Lima Silva. A pre-
tendente: DALVA NEVES BORTOLOTI, profissão: manicure, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1971, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Sebastião Bortoloti e de Zilda Neves Bortoloti.

O pretendente: LUCAS DE MORAES ANDRES, profissão: encarregado de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/12/1997, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celso Antonio Andres e de Patricia 
Augusta de Moraes. A pretendente: JACIARA BISPO DA CRUZ, profissão: balconis-
ta, estado civil: divorciada, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 28/12/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jaguaracy Alves da Cruz e de Mirian 
Raimunda Bispo da Cruz.

O pretendente: PEDRO RUI DA SILVA PAIVA, profissão: comerciante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Araçatuba, SP, data-nascimento: 14/03/1942, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Floriz da Silva Paiva e de Odilia Alves da Silva. 
A pretendente: LENICE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil: viúva, naturalidade: 
Taiobeiras, MG, data-nascimento: 14/07/1944, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Deusdete Francisco Chagas e de Clemencia Ferreira.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ VIEIRA DE MORAES, profissão: ajudante de trans-
porte, estado civil: solteiro, naturalidade: Araioses, MA, data-nascimento: 13/08/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria do Rosario de Fatima Vieira 
Moraes. A pretendente: RITA DE CASSIA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Luiz dos Santos e de Acacia Maria dos 
Santos.

O pretendente: GABRIEL COSTA COUTINHO, profissão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Coutinho e de Ivonete Ferreira Costa 
Coutinho. A pretendente: ANNA LUISA DE CARVALHO FERREIRA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Ferreira da Silva e de Rose-
meire Batista de Carvalho Ferreira da Silva.

O pretendente: LEANDRO DO VALE SANTIAGO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1991, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Luciano de Souza Santiago e de Maria das Graças 
do Vale. A pretendente: ALINY DE SOUSA CRUZ, profissão: consultora comercial, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Igarapé Grande, MA, data-nascimento: 13/11/1988, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Cruz e de Aldeny de Sousa Cruz.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1985, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Miguel Pereira de Oliveira e de Antonia Pereira da 
Silva Oliveira. A pretendente: JOY NGOZI IWUCHUKWU, profissão: cozinheira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Umuchu- Nigeria, data-nascimento: 08/07/1968, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Peter Egbunonu e de Rose Egbunonu.

O pretendente: ROGERIO GOMES, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1965, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Isidoro Gomes e de Adelina Silva Gomes. A pretendente: ALINE 
CARLA TEIXEIRA, profissão: auditora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jose Carlos Teixeira e de Iná da Silva Teixeira.

O pretendente: DAVID YURI VIEIRA FERREIRA, profissão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Pindamonhagaba, SP, data-nascimento: 03/04/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de David Ferreira e de Andreia Cristina Vieira. A 
pretendente: KATHLEEN CRISTINY PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, profis-
são: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/03/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Ribeiro Nascimen-
to e de Adriana Pereira de Oliveira.

O pretendente: ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 18/04/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de João Luiz dos Santos e de Rosana Ferreira de Lima. A 
pretendente: APARECIDA MARIA DA ROCHA, profissão: técnica de gesso hospitalar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson Botelho da Rocha e de Solange 
Maria da Rocha.

O pretendente: CAIO MARINHO STOCKMANN, profissão: analista de inteligência, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Miguel Kerling Stockmann e de Angela Marinho 
Stockmann. A pretendente: BARBARA RODRIGUES COELHO, profissão: assistente 
contábil pleno, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Jose Donizeti 
Coelho e de Marisa Rodrigues Coelho.

O pretendente: CHIAGOZIE PETER ANOZIE, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Umuoji- Nigéria, data-nascimento: 11/01/1977, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Peter Anozie e de Viageina Anozie. A pretendente: 
PRISCILA DA SILVA PIMENTEL, profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Osasco, SP, data-nascimento: 23/11/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Antonio Leite Pimentel e de Luzenira Vieira da Silva Pimentel.

O pretendente: LEANDRO FAUSTINO DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 07/02/1991, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Wilson Faustino da Silva e de Izabel da Conceição. A 
pretendente: RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cilso Joaquim de Oliveira e de Rosemeire Maria 
dos Santos de Oliveira.

O pretendente: ARY GOMES DIAS, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ituiutaba, MG, data-nascimento: 20/03/1954, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de Serafim Gomes Dias e de Albertina Dias Gomes. A pre-
tendente: RUTE TOLENTINO DE OLIVEIRA, profissão: aposentada, estado civil: viúva, 
naturalidade: Banco da Vitória - Município de Ilhéus, BA, data-nascimento: 20/09/1956, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Euripedes Sant’Ana Tolentino e de 
Leonidia Ribeiro Tolentino.

O pretendente: TIAGO FERREIRA DA CRUZ, profissão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Rovilson Ferreira da Cruz e de Maria Conceição Batista de 
Oliveira Cruz. A pretendente: TAMARA JUSTINO DA SILVA, profissão: feirante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Roberto da Silva e de Ivanir Justino.

O pretendente: MAURO PEREIRA DE LACERDA, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 28/11/1965, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Pereira de Lacerda e de Maria José 
Pereira de Lacerda. A pretendente: ELENITA DO ROSARIO LIMA, profissão: cabelei-
reira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 
18/08/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Oséias Ferreira Lima e 
de Dionéa do Rosario Lima.

O pretendente: ROGERIO BASTOS, profissão: estoquista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1977, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Ariovaldo Bastos e de Rosane Fiore Bastos. A pretendente: 
MARIA GLEIDE LIMA ROCHA, profissão: assistente social, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Pau Brasil, BA, data-nascimento: 02/04/1979, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Orisvaldo Batista Rocha e de Maria Elita Lima Rocha.

O pretendente: EVERTON DIEGO NAGATSUKA, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Tochio Nagatsuka e de Dora Conceição 
Pires Nagatsuka. A pretendente: FLÁVIA DE SOUZA MAIA, profissão: secretária exe-
cutiva, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dermival Ross Maia e de Diná de 
Souza Maia.

O pretendente: JOSÉ EDINALDO DE MORAES FILHO, profissão: empilhador de má-
quinas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Edinaldo de Moraes e de Maria 
Lucia da Silva de Moraes. A pretendente: MAIANE SOUZA DO NASCIMENTO, pro-
fissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 
04/11/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josinete Souza do Nas-
cimento.

O pretendente: JÚLIO RILSIS, profissão: digitador, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1984, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de José Maria dos Anjos Rilsis e de Madalena Rilsis. A pretendente: INGRID 
KAROLINE NASCIMENTO DE MACEDO, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Juvenal Silva de Macedo e de Neide Aparecida Nascimento de 
Macedo.

O pretendente: GABRIEL LOSCANO COSTA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Eduardo Costa e de Iracema Mota Los-
cano. A pretendente: BIANCA FOGANHOLI GOMES DE MOURA, profissão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Gomes de Moura e 
de Patricia Foganholi Alves.

O pretendente: CAIO MACÊDO HENRIQUES DA SILVA, profissão: assistente de 
faturamento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/09/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando Bernardino 
da Silva e de Alceste de Macêdo Henriques. A pretendente: WINY ALMEIDA, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 20/11/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edilene Maria 
de Almeida.

O pretendente: YURI MARQUES GONÇALVES, profissão: ajudante de motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/09/1999, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Carlos Alberto Gonçalves e de Maria do Socorro 
Pereira Gonçalves. A pretendente: VANESSA PESSOA DA SILVA, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/09/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edgilson Rufino e de 
Maria Pessoa Bandeira.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO ALEXANDRE BASTOS, profissão: operador de 
centro de controle, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/04/1997, residente e domiciliado em Poá, SP, filho de Alexandre da Silva Bastos e 
de Simone da Silva Bastos. A pretendente: BEATRYCE SAMMUELY NASCIMENTO 
SILVA, profissão: assistente de tributos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 07/04/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Edson Vieira da Silva e de Marta Pereira do Nascimento.

O pretendente: CELSO SOUZA DE MOURA, profissão: supervisor administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Waldemiro Sebastião de Moura e de Maria 
Aurea de Souza. A pretendente: CRISTINA CAMPOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Campos e de Shyrle Gonçalves 
de Melo Campos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS CAMPOS SANTOS, profissão: garçom, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Jaguaquara, BA, data-nascimento: 04/05/1952, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Dias dos Santos e de Laura Campos dos 
Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA BRASIL, profissão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Quipapá, PE, data-nascimento: 24/02/1967, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antônio Elias Brasil e de Maria Celena Brasil.

O pretendente: CARLITO SANTANA BRITO NETO, profissão: encanador, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Ruy Barbosa, BA, data-nascimento: 25/01/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lailson da Silva Brito e de Marlene Soares de 
Jesus. A pretendente: LARISSA SANTIAGO PEREIRA, profissão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 21/04/1998, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Andrade Pereira e de Ana 
Rita Santiago Soares Pereira.

O pretendente: MARCIO SOUZA DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Miguel Fernandes da Silva Filho e de Dulcineia Souza da Silva. A 
pretendente: JÉSSICA MARQUES LEBRÃO, profissão: pedagoga, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/06/1982, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Gerson Batista Lebrão e de Euza Marques Lebrão.

O pretendente: VINICIUS OLIVEIRA SANTANA, profissão: bancário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Valdir Silva Santana e de Marli Rita de Oliveira Santana. A 
pretendente: DANIELLE SANTOS DE CASTRO, profissão: nutricionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1995, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto de Castro e de Maria das Neves dos 
Santos de Castro.

O pretendente: ANDRÉ DOS SANTOS FARIAS, profissão: operador de máquinas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1987, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de José Leão Farias e de Clenildes Alves dos San-
tos. A pretendente: JAQUELINE ALVES DE SOUZA, profissão: assistente de escrita 
fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lourival Alves de Souza e de Maria 
Julia de Souza.

O pretendente: MARCOS DIAS DOS SANTOS, profissão: ouríves, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1970, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Domingos Pereira dos Santos e de Erondina 
Dias dos Santos. A pretendente: ODETE RIBEIRO, profissão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1971, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Ribeiro e de Maria Aparecida 
Costa Ribeiro.

A pretendente: MARIA MELRE DA SILVA, profissão: assistente de departamento pesso-
al, estado civil: divorciada, naturalidade: Capoeiras, PE, data-nascimento: 25/03/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Ladiel da Silva e de Maria Eu-
nice Silva. A pretendente: DAIANE DE SOUSA SANTOS, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio dos Santos e de Eliete Santos de Sousa 
Santos.

O pretendente: HENRIQUE URBANI DE LUNA, profissão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joseildo Jose de Luna e de Katia Regina 
Urbani de Luna. A pretendente: VITORIA SALES SARAIVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dayvison Edivam Saraiva e de Tatiana 
Aparecida Sales.

O pretendente: CRISTIANO PALAU, profissão: marceneiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Jacareí, SP, data-nascimento: 11/09/1974, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Oswaldo Palau e de Inês Aparecida Palau. A pretendente: 
IARA LINO DA SILVA, profissão: funcionária pública municipal, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 24/09/1970, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Ferreira da Silva e de Alice 
Lino da Silva.

O pretendente: PEDRO MIGUEL ALMEIDA OLIVEIRA, profissão: inspetor de qua-
lidade, estado civil: solteiro, naturalidade: Mairi, BA, data-nascimento: 29/06/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eufrasio Almeida Oliveira e de 
Eliene Silva de Oliveira. A pretendente: VERÔNICA ZUIM AUGUSTO, profissão: 
arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudio Augusto e 
de Katia Regina Zuim Augusto.

O pretendente: EDMILSON DA SILVA TEIXEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1978, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Alves Teixeira e de Ednilsa Benigna da Sil-
va. A pretendente: NELMA CONCEIÇÃO MACIEL, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 24/09/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Donato Maciel dos Santos e de Aparecida 
Conceição Maciel.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cosmópolis, SP, data-nascimento: 19/09/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adão da Silva e de Janea Lucia Coimbra 
da Silva. A pretendente: BARBARA GAIA DA SILVA, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Oséias Gaia da Silva e de Regiane Vieira 
Gaia da Silva.

O pretendente: CLECIOMARCIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, profissão: desig-
ner, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cleciomarcio Francisco da Silva e 
de Maria Gilderlandia da Silva. A pretendente: SABRINA SOUSA DE OLIVEIRA, pro-
fissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/12/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Nascimento de 
Oliveira e de Fabiana Francelina de Sousa.

O pretendente: GUSTAVO SOUSA SANTOS, profissão: estagiário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/2001, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Alex da Silva Santos e de Paula Amanda de Sousa Santos. 
A pretendente: GABRIELE PAES DE TOLEDO, profissão: maquiadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/2001, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Roberto Gabriel de Toledo e de Rosielda Paes de Lira.

O pretendente: HENRIQUE GUILHERME BARBOSA DA SILVA, profissão: auxiliar 
de almoxarifado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/07/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Givaldo Elias da Silva 
e de Adriana da Silva Barbosa. A pretendente: DAYANE GOMES SANTANA, profis-
são: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Delson Carvalho 
Santana e de Neuza Gomes Ribeiro.

O pretendente: CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA, profissão: supervisor de suplemen-
tos, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alcino Domingos da Silva e de Geral-
da Maria da Silva. A pretendente: SANDRA FERREIRA BARBOSA, profissão: assisten-
te administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
19/09/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Petronilio Alves Barbosa 
e de Veneranda Ferreira Barbosa.

O pretendente: ALECSANDRO ALBERTO DE LIMA, profissão: operador de máqui-
nas, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/07/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nicanor Alberto de Lima e de Maria 
do Carmo Gomes de Lima. A pretendente: JULIANA ANDRADE DE ALMEIDA, profis-
são: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
06/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wilson Paulo de Almeida 
e de Rita Maria Andrade Reis de Almeida.

O pretendente: ROGERIO LIMA DIAS, profissão: taxista, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1972, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Dely Jose Dias e de Maria Rita Lima Dias. A pretendente: DANIELA 
BONFIM MAIA, profissão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Daniel dos Santos Maia e de Euridice Bonfim Maia.

O pretendente: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: oficial de injeção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ailton Francisco de Oliveira e de Claudia Ce-
lestina dos Santos Oliveira. A pretendente: DEYSE SALES PEREIRA BERNARDES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson Bernardes e de 
Maria José Sales Pereira Bernardes.

O pretendente: DIOGO AUGUSTO CAVALCANTE, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1991, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto Cavalcante e de Maria Esther Freitas 
Cavalcante. A pretendente: REGISLAINE REGIS DE SOUSA, profissão: analista finan-
ceira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose da Silva de Sousa e de Maria 
de Fatima Regis.

O pretendente: BRUNO ESPINDOLA PASCHOAL, profissão: barbeiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 24/10/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim da Silva Paschoal Filho e de 
Sineide Cristina Espindola Paschoal. A pretendente: JANAINA RICARDINA DA SILVA, 
profissão: educadora infantil, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/07/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Galdino 
Jose da Silva e de Amelia Ricardina da Silva.

O pretendente: ANDRÉ WILLIAM DE JESUS, profissão: cobrador de ônibus, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1982, residente e 
domiciliado em Itapecerica da Serra, SP, filho de Jusselino Severino de Jesus e de Maria 
Auxiliadora dos Santos de Jesus. A pretendente: ALINE DA SILVA MARINHO, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Nelson Marinho 
e de Quitéria da Silva Marinho.

O pretendente: ROBERTO SANTANA SANTOS, profissão: padeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/2000, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Roberto Carlos dos Santos e de Maria do Carmo de Jesus 
Santana. A pretendente: KELLI MARQUES DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/2003, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valmir Ferreira dos Santos e de Antonia Celia 
Marques.

O pretendente: JUCIRALDO DE ALMEIDA, profissão: frentista caixa, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Pedrinhas, SE, data-nascimento: 11/11/1964, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Josefa Minervina de Almeida. A pretendente: RITA DE 
CASSIA MELGAREJO SILVA, profissão: vendedora, estado civil: viúva, naturalidade: 
nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 08/12/1969, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Osvaldo Melgarejo e de Conceição Theodoro.

O convivente: MARCIO BONFIM BATISTA, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1972, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Benedito Serpa Batista e de Maria Josefina Bonfim 
Batista. A convivente: JOSILENE LUIS SOBRINHO, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Serraria, PB, data-nascimento: 08/12/1970, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Luis Sobrinho e de Severina 
Gonzaga dos Santos.

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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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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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianases 

Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAfAEL GOMES ROLIM BATISTA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 30/04/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Joaquim Batista e de Lídia Gomes Ro-
lim Batista. A pretendente: MARIA EunICE DA COSTA, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Uiraúna, PB, data-nascimento: 16/09/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Manoel da Costa e de Margarida 
Sales da Costa.

O pretendente: EDSOn InACIO DE SOuzA, profissão: consultor de T.I., estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 30/11/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isidorio Inácio de Souza 
e de Maria do Rosario Milagres Souza. A pretendente: SAnDRA DA SILVA VIEIRA, 
profissão: analista de R.H., estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/03/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Damião Vieira e de Francisca Autina da Silva Vieira.

O pretendente: WESLEy BATISTA DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de modulação, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elzito Batista de Oliveira 
e de Lilia Silva de Oliveira. A pretendente: ERIkA HOnORATO JACHSTET, profissão: 
enfermeira veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudemir 
Jachstet e de Silvana Honorato.

O pretendente: DAVID MELO DE OLIVEIRA, profissão: leiturista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Lagarto, SE, data-nascimento: 17/08/1993, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de José Ivan Santana de Oliveira e de Eliene do Nascimento Melo. 
A pretendente: SHEyLA DO nASCIMEnTO BEzERRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silveira Marques Bezerra e de Zilma Gomes Bezerra.

O pretendente: JORGE LISBOA DOS SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/12/2002, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Chagas dos Santos e de Ireni Lisboa dos 
Santos. A pretendente: LARISSA CRISTInA GARCIA ARAuJO, profissão: operadora 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
27/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Ferreira 
de Araujo e de Maria Cristina Garcia de Araujo.

O pretendente: RODRIGO DA COnCEIÇÃO MEnDES DE OLIVEIRA, profissão: mon-
tador, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1988, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Casimiro Mendes de Oliveira e de Sonia 
Maria da Conceição. A pretendente: AnDREA MARQuES DE ALMEIDA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1980, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Marques de Almeida 
e de Ginalva Lima de Souza.

O pretendente: PAuLO HEnRIQuE LIMA RODRIGuES, profissão: operador de má-
quina, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sérgio Silva Rodrigues 
e de Gilzânia Lima Rodrigues. A pretendente: ALICE kLAS DA SILVA, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ilques Gomes da Silva e 
de Eliana Klas de Carvalho.

O pretendente: VILkER MEnDOnÇA GOMES, profissão: oficial de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 18/01/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga Pereira Mendonça e de Clotilde 
Santos Gomes Mendonça. A pretendente: DAIAnE APARECIDA DA SILVA, profissão: 
técnica de radiologia, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 17/08/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Edilson 
Santos da Silva e de Josileide Santos da Silva.

O pretendente: CRISPInIAnO ALExAnDRE ALVES, profissão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 18/05/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joana Alexandre Alves. A pretendente: CAMILA 
SILVA PInTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 07/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Rogerio Domingos Guedes Pinto e de Angela Maria Silva Muniz.

O pretendente: MAGnO fREITAS QuInTAnIA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar da Silva Quintania e de Vitalina de Fatima 
Freitas Quintania. A pretendente: CRISTIAnE fAMIGLIETTI, profissão: assistente de 
convênio, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1981, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Rocco Famiglietti e de Cleusenir do 
Nascimento Famiglietti.

O pretendente: fELIPE EzEQuIEL LACERDA DOS SAnTOS, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 14/08/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilmar Lacerda dos Santos e de Elaine 
Ezequiel Manoel. A pretendente: STEffAny SCARABELLI SOuzA, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosinei Cristina de Souza.

O pretendente: RODRIGO fALCOnE, profissão: técnico de farmácia, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1986, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Falcone e de Marcia Maria Santin Falcone. A pretendente: 
CLAuDETE fERnAnDES SILVA, profissão: técnica de farmácia, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Anatalio Matos Silva e de Neusa Geralda Fernandes Silva.

O pretendente: MARCIO DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Joel dos Santos e de Marina Aparecida Teixeira dos Santos. 
A pretendente: MAGALI GISLEnE DIROLLI, profissão: servidora pública, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1970, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Wilson Dirolli e de Sebastiana Maria Dirolli.

O pretendente: GuILHERME DE fREITAS SOuzA, profissão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Leite de Souza e de Josélia Maria 
de Freitas. A pretendente: PâMELLA DE CáSSIA fERREIRA SILVA, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Félix do Coribe, BA, data-nascimento: 
06/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dulce de Jesus Silva.

O pretendente: kAIO fRAnCISCO DA SILVA, profissão: operador de e-commerce, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1998, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jean Carlos da Silva e de 
Juscelia Francisca de Souza. A pretendente: TAIná SAnTOS DE OLIVEIRA GOMES, 
profissão: assistente de R.H., estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, 
data-nascimento: 15/11/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Alexandre Gomes e de Michele Santos de Oliveira.

O pretendente: MARCOS AnASTáCIO, profissão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 15/02/1966, residente e domiciliado em 
Osasco, SP, filho de Francisco Anastácio e de Andrelina Veríssimo Anastácio. A preten-
dente: MARIA LuCIAnA DOS SAnTOS CAVALCAnTI, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 02/11/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino de Medeiros Cavalcanti e de 
Maria Dáurea dos Santos Cavalcanti.

O pretendente: RODRIGO THIAGO BERnARDO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1986, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Silvana Aparecida Bernardo. A pretendente: ALESSAnDRA 
ALVES DA SILVA, profissão: assistente administrativo, estado civil: divorciada, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdomiro Jose da Silva e de Elza Maria da Silva.

O pretendente: JORGE ARTuR VARILLI, profissão: operador de máquina textil, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Varilli e de Maria de Lurdes 
Varilli. A pretendente: AnA SILVIA DE LIMA, profissão: psicóloga, estado civil: solteira, 
naturalidade: Catolé do Rocha, PB, data-nascimento: 07/05/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Galdino de Lima e de Silvia Santina de Lima.

O pretendente: MATHEuS CAnJIRAnA VIEIRA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luciano Magno de Freitas Vieira e de Erica Fernanda 
Canjirana. A pretendente: JuLIA SILVEIRA SOARES, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/02/2003, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de João Batista Soares da 
Silva e de Maria do Rosario Silveira de Lima.

O pretendente: ROnALDO CARDOSO fERnAnDES, profissão: tecnólogo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1975, residente e domici-
liado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de José Hademar Fernandes e de Lidia Cardoso 
Fernandes. A pretendente: JuILMA DE LOuRDES PEREIRA, profissão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ubiratã, PR, data-nascimento: 23/08/1975, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Jose Pereira e de Maria de Lourdes Pereira.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, profissão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 15/06/2001, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genesis Alves de Oliveira 
e de Marcia da Silva. A pretendente: JESSICA CAROLInE fERREIRA, profissão: 
operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/09/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ely Leite Ferreira e de 
Maria de Fatima da Silva Ferreira.

O pretendente: GILDEOnE RIBEIRO OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 29/09/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jusselito de Sousa Oliveira e de Ilza Ribeiro 
Oliveira. A pretendente: CAROLInA APARECIDA PInHEIRO DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Pinheiro da Silva e 
de Noemia Aparecida Fagundes de Sousa Silva.

O pretendente: CLEBER SILVESTRE SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olicio Francisco dos Santos e de Ivonete Silvestre 
Silva. A pretendente: DHEISy kELLy DOS SAnTOS DA SILVA, profissão: ascenso-
rista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Alexandre da Silva 
e de Rosiris dos Santos da Silva.

O pretendente: AGnALDO DE SOuzA, profissão: motocilista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro de Souza e de Iracy da Silva Souza. 
A pretendente: LuzInETE BARBOSA DA SILVA, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Jateí, MS, data-nascimento: 10/04/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Barboza da Silva e de Antonia 
Barbino da Silva.

O pretendente: GuSTAVO HEnRIQuE ROSSITER DE OLIVEIRA ROCHA, profis-
são: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/05/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Rogerio 
da Silva Rocha e de Ana Lucia Rossiter de Oliveira Rocha. A pretendente: VICTÓRIA 
fARIAS DE SOuzA, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Elisangela Farias de Souza.

O pretendente: WESLEy MOREIRA DE ASSIS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Rocha de Assis e de Noeme Moreira da Silva 
de Assis. A pretendente: InGRID TRInDADE DE MORAIS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Araujo de Morais e de Maria 
Josineide Trindade.

O pretendente: EDuARDO LIMA OLIVEIRA, profissão: alimentador de linha de pro-
dução, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Keniti Leandro Silva Oliveira 
e de Flavia Cilene de Lima. A pretendente: kAMILy VITÓRIA DOS SAnTOS, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/2005, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Vilela dos Santos e 
de Marcia Custodia de Lima dos Santos.

O pretendente: AGEu RODRIGuES DE ALMEIDA, profissão: funcionário público, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Fagundes de Almeida e de 
Jucilene Rodrigues de Almeida. A pretendente: DAnIELA RODRIGuES OLIVEIRA, 
profissão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 
09/03/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Cicero Lopes Oliveira e 
de Maria das Dores Rodrigues Oliveira.

O pretendente: fRAnCISCO nILTOMAR DE OLIVEIRA, profissão: detetive particular, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Miguel, RN, data-nascimento: 21/02/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato de Oliveira 
e de Josefa Zumba de Oliveira. A pretendente: BEATRIz GuARDIAnO CARDOSO, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/02/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Pedro Guardiano Cardoso Filho e de Rita Silveira Cardoso.

O pretendente: ADEMIR GOMES TODESCHInI, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Elyseu Todeschini e de Riso-
lene Josefa Gomes. A pretendente: JAIAnE ALExAnDRA SILVA, profissão: analista 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Alagoinha, PE, data-nascimento: 
03/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marinal Valter 
da Silva e de Maria Veronilde Alves da Silva.

O pretendente: VICTOR ALExAnDRE fERREIRA COSTA, profissão: lavador de 
autos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alysson Raphael Chagas 
Costa e de Mariana Ferreira Alves. A pretendente: MARCELLA BRunA DA SILVA 
BEST, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 13/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Aparecida Rogeria da Silva Best.

O pretendente: AnDRÉ PAuLO fREITAS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipatinga, MG, data-nascimento: 25/01/1968, residente e domiciliado 
em Suzano, SP, filho de Antonio Antão de Freitas e de Maria da Conceição Freitas. A 
pretendente: SIMOnE CORREIA fERREIRA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Valdir Ferreira e de Antonia 
Correia Ferreira.

O pretendente: BRunO SOARES BARBOSA, profissão: design gráfico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1997, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Magno Martins Barbosa e de Marcia Soares dos 
Reis. A pretendente: TALITA fERREIRA SOBRAL, profissão: diretora escolar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Martins de Sobral e de Teresinha 
Ferreira Marques Sobral.

O pretendente: JOEL fAuSTInO DOS SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Cristóvão, SE, data-nascimento: 11/10/1967, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de João Faustino dos Santos e de Josefa Maria 
dos Santos. A pretendente: MARIA ELIDALVA GOMES SILVA, profissão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Rosário, MA, data-nascimento: 04/02/1969, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Feliciano Freitas Silva e de Dalvina 
Gomes Silva.

O pretendente: EDnALDO fERREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dionísio Ferreira da Silva e de Maria 
Gouveia da Silva. A pretendente: DAnIELy PAuLInO DA SILVA, profissão: fisiotera-
peuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Firmino da Silva e de 
Bernadete Paulino da Silva.

O pretendente: DIEGO ROSA DOS SAnTOS, profissão: microempresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 03/01/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinilton Rosa dos Santos 
e de Maria Neusa dos Santos. A pretendente: DEIzy DE PAuLA AGuIAR PEREIRA, 
profissão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Aguiar 
Pereira e de Jucelina de Paula Pereira.

O pretendente: DEnILSOn JOSÉ DE LIMA, profissão: agente de atendimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Menino de Lima e de Amara Maria 
de Souza Lima. A pretendente: VIVIAnE DE OLIVEIRA AMORIM, profissão: cabelei-
reira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Moreira Amorim e 
de Rejane Barbosa de Oliveira Amorim.

O pretendente: WAnDERLEI AnTunES DA SILVA, profissão: ascensorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Xambré, PR, data-nascimento: 12/11/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Antunes da Silva e de Zanaide 
Martini da Silva. A pretendente: MARIA ESMERALDA EDuARDO, profissão: promo-
tora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/01/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Eduardo 
Filho e de Diná Maria.

O pretendente: JOÃO BARBOSA DE ARAúJO, profissão: pedreiro, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Floriano, PI, data-nascimento: 24/11/1946, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Acelino Barbosa de Araújo e de Ana Onofre de 
Araújo. A pretendente: MARILEnE DE ALMEIDA SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 03/01/1962, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lucas dos Santos e de Dalva 
Sizenanda de Almeida.

O pretendente: JônATAS PEREIRA DE CARVALHO, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Xique Xique, BA, data-nascimento: 14/11/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josenalto Alves de Carvalho e de Elisabeth 
Soares Pereira. A pretendente: TAíS GOnÇALVES SAnTIAGO, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Xique Xique, BA, data-nascimento: 28/08/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clodoaldo Gonçalves Santiago 
e de Dilsa Guedes Rodrigues.

O pretendente: MARCOnDES GuILHERME DE SOuSA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Poço Dantas, PB, data-nascimento: 19/01/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Guilherme Estrela e de Maria 
Barreto de Sousa. A pretendente: MARIA DO CARMO DE AnDRADE, profissão: oficial 
de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: Uiraúna, PB, data-nascimento: 02/04/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Niculau José de Andrade 
e de Antonia Maria de Andrade.

O pretendente: IVAn AMARO DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 18/11/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Júlio Amaro da Silva e 
de Domingas Maria de Jesus. A pretendente: fRAnk MICHEL QuInTERO GEREz, 
profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: Cotorro, Cidade 
de Havana, Cuba, ET, data-nascimento: 25/03/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel Jesus Quintero Curbelo e de Alexandra Sonia 
Gerez Amador.

O pretendente: GuIDO CARnEIRO GuEDES DA SILVA, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1987, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Getulio Carneiro da Silva e de Adalgisa Guedes 
Carneiro da Silva. A pretendente: BRunA BATISTA DA SILVA, profissão: técnica de enfer-
magem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marivaldo Oliveira da Silva 
e de Ivania Batista dos Santos da Silva.

O pretendente: WELLInGTOn SAnTOS LIMA, profissão: analista de compras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Epaminondas Cavalcante Lima e de 
Valdete Santos Lima. A pretendente: EDnA TITO TEIxEIRA, profissão: funcionária 
pública municipal, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/03/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josué Tito 
Teixeira e de Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: VICTOR DOS SAnTOS MOREIRA, profissão: executivo de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidney Moreira e de Rosenilce dos 
Santos Moreira. A pretendente: Any CAROLInE DE AGuIAR, profissão: analista de 
câmbio, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 26/12/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Rodrigues de 
Aguiar e de Solange dos Santos Aguiar.

O pretendente: PHILLIP MARkIS ALVES RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: 
promotor repositor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/09/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio 
Rodrigues dos Santos e de Luzinete Alves de Oliveira. A pretendente: JESSICA LuIzA 
DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marinalva Luiza dos Santos.

O pretendente: AnfILOfIO PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: montador técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Araçatuba, SP, data-nascimento: 18/08/1968, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Firmino Pereira dos Santos e 
de Hercilia Lopes da Silva Santos. A pretendente: ELIzA GOMES COSTA, profissão: 
artesã, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vandir Luiz Costa e de 
Ivani Leite Gomes Costa.

O pretendente: ROSIVALDO LOPES DA GAMA, profissão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cachoeirinha, PE, data-nascimento: 11/07/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma Lopes da Gama e de Maria José Silva 
da Gama. A pretendente: kELIAnE BESERRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 08/05/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Beserra da Silva e de Maria Josefa da Silva.

O pretendente: fABRICIO DE SOuzA PInHEIRO, profissão: lider de expedição, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero de Assis Pinheiro e de Lina 
Lucia de Souza Frias. A pretendente: BIAnCA fERREIRA SAnTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Ferreira Santos e 
de Creusa dos Santos.

O pretendente: BEnJAMIM VIEIRA DOS SAnTOS, profissão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1978, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Vieira dos Santos e de Benedita dos Santos. 
A pretendente: ELIAnE VIEIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1973, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Inaldo Pereira da Silva e de Ana Maria Vieira.

O pretendente: WESLEn PRuDEnCIO JOSInO, profissão: ajudante de motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/2000, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco Josino e de 
Solange Aparecida Prudencio. A pretendente: EVELyn MELISSA LOPES DA SILVA, 
profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 30/04/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Wilson Jardim da Silva e de Julia Goes Lopes.

O pretendente: JuAn CAIO LIMA DE LACERDA, profissão: produtor de eventos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 01/05/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Petronio de Lacerda Rosa e de Maria do 
Socorro Lima de Lacerda. A pretendente: GIAnny CRISTInI BOzATO, profissão: cirurgiã 
dentista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1992, 
residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, filha de Sergio Benedito Bozato e 
de Neusa Aparecida Alves Bozato.

O pretendente: DAVI CERQuEIRA DA SILVA, profissão: técnico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir José da Silva e de Elisangela 
Cerqueira Ferreira da Silva. A pretendente: GIOVAnA LuCA DO nASCIMEnTO, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/04/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edinaldo do 
Nascimento e de Valquiria Luca do Nascimento.

O pretendente: LEOnARDO DOS SAnTOS RODRIGuES, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Rodrigues Nunes Junior e 
de Maria Rosinete dos Santos. A pretendente: AMAnDA DE ALEnCAR GEREz, pro-
fissão: operadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/08/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Anderson Gerez e de 
Rosilene de Alencar Gerez.

O pretendente: CÉSAR RODRIGuES DE SOuzA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Rodrigues de Souza e de Maria 
José Nunes de Souza. A pretendente: AnA COnCEIÇÃO DOS SAnTOS PASSO, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-
nascimento: 07/12/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Carlos Passo e de Antonia Alzira dos Santos.

O pretendente: JEAn SILVA DOS SAnTOS LInO, profissão: ajudante de pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo dos Santos Lino e 
de Vanessa Silva da Costa. A pretendente: RAWAnA RODRIGuES DOS SAnTOS, 
profissão: operadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/07/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Idelso Rodrigues de Sousa e de Silvana dos Santos.

O pretendente: DIOGO ESTEVAM AnDRADE, profissão: designer de sombrancelhas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton de Almeida Andrade e de Irene 
Estevam da Silva Andrade. O pretendente: fELIPE ALVES DA SILVA, profissão: super-
visor de operações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/09/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wanderlei 
Raimundo da Silva e de Pedrina Alves da Silva.

O pretendente: MARCIO SAnTOS ALVES EDuARDO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nercilio Santos Eduardo e de Lucineia 
Alves Eduardo. A pretendente: MAyzA SILVA SAnTOS, profissão: atendente de tele-
marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel Marcelino dos Santos 
e de Maria Aparecida da Silva Santos.

O pretendente: REnATO PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Alves de Oliveira e de Rosa Maria 
Pereira de Oliveira. A pretendente: AnDRÉIA MARIA DA SILVA, profissão: escriturária 
administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
25/01/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Francisco 
da Silva e de Tereza Maria da Silva.

O pretendente: LuCIAnO SCHIMBOSkI PEnIDA, profissão: técnico de segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1979, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Pires Penida e de Ines 
Schimboski Penida. A pretendente: TALITA fELIx DA PAIxÃO BATISTA, profissão: 
técnico de segurança do trabalho, estado civil: solteira, naturalidade: Jenipapo de Minas, 
MG, data-nascimento: 05/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Idalmo Félix de Oliveira e de Margarida Felix da Paixão Batista.

O pretendente: ERICk ARAuJO BRAnDÃO, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/2003, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fábio de Souza Brandão e de Jaqueline Araujo 
Brandão. A pretendente: JúLIA APOnTE SERQuEIRA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/2002, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar Santos Serqueira e de Débora 
Regina Aponte Serqueira.

O pretendente: CLEBER GERALDI BASTOS, profissão: frentista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Casemiro Bastos Filho e de Neusa Geraldi Bastos. 
A pretendente: ISLAny ESTÉfAny PEREIRA DA SILVA, profissão: radialista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 20/01/1993, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elizabete Pereira da Silva.

O pretendente: JOÃO MARCOS SILVA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 25/02/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Silva e de Zulmira Silva. A pretendente: 
JACQuELInE APARECIDA SAnTOS, profissão: professora de educação infantil, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Penha Santos e 
de Ivonete Ramos Santos.

O pretendente: ALEx fRAnCISCO CARDOSO, profissão: afinador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/04/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco Cardoso Neto e de Aparecida de 
Fatima Cardoso. A pretendente: JuCInETE ADRIAnA TIBuRCIO, profissão: promotora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Jabotão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 
28/11/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João da Silva 
Tiburcio e de Josefa da Costa Tiburcio.

O pretendente: EVAnDRO SILVA DE ALCânTARA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 23/03/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Benedito de Alcântara e de 
Vandeci Silva de Alcântara. A pretendente: LuAnA GABRIELI DOS RODRIGuES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 
20/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joana 
Darc Rodrigues.

O pretendente: JEffERSOn DA SILVA SEnA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Marcio Ferreira Sena e de Roze-
nilda da Silva Sena. A pretendente: GABRIELLE DE SOuzA nASCIMEnTO, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/02/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Everton Carlos da Silva 
Nascimento e de Viviane de Souza Jorge.

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

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: FLAVIO FRAnCISCO DOS SAnTOS JunIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 10/07/1983, taxista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Flavio Francisco dos Santos e de Lucia Maria dos Santos; 
A pretendente: SInARIA SAnTAnA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
26/03/1980, do lar, natural de Andaraí - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Luis Jesus da Silva e de Zenaide de Souza Santana.

O pretendente: MAuRO HEnRIquE GIMEnES GALVãO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 26/12/1978, administrador de empresas, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Geraldo Luiz Galvão e de Maria José Gimenes 
Galvão; A pretendente: CLAuDIAnE MATEuS TEIxEIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 14/02/1981, empresária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Ademar Teixeira e de Ivani Carlos Mateus Teixeira.

O pretendente: JuLIO CESAR ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/02/1974, 
analista de planejamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Nelson Alves e de Vera Lucia da Silva Alves; A pretendente: MARCIA 
REGInA GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 12/04/1971, auxiliar administrativa, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Roque 
Gomes e de Natalina Luperine Gomes.

O pretendente: VALDIR GuILHERMInO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/10/1977, coodenador de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Severino Guilhermino da Silva e de Maria da 
Paixão Soares da Silva; A pretendente: IMACuLADA COnCEIçãO CARVALHO DA 
SILVA, brasileira, viúva, nascida aos 20/08/1974, governanta, natural de Fortaleza - CE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Pedro Pereira da Silva e de Terezinha 
dos Santos da Silva.

O pretendente: JOSé CARLOS TAVARES MOnTEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/02/1980, pintor de construção civil, natural de Porto Real do Colégio - AL, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Otacilio dos Santos Monteiro e de Luzia Tavares 
Monteiro; A pretendente: REnATA APARECIDA DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/07/1982, compradora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Antonio de Souza e de Marisa Pereira de Jesus Souza.

O pretendente: AMÓS SAnTOS DE LunA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/08/2001, 
lavador de veículos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Guimarães Antônio de Luna e de Edineia Felicio dos Santos Luna; A pretend-
ente: AnA PAuLA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 27/01/2001, 
operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de José Fernando da Silva e de Rosangela Pereira da Silva.

O pretendente: VITOR ALbERTO SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/08/1994, 
porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Al-
berto Malaquias Souza Filho e de Magnaci Silva Souza; A pretendente: AnA CAROLInA 
FERREIRA DA SILVA MALTA, brasileira, solteira, nascida aos 18/03/1996, assistente 
de departamento pessoal, natural de Juiz de Fora - MG, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Francisco Damião Ferreira Malta e de Márcia Natividade da Silva.

O pretendente: RODRIGO bATISTA DE PAuLA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/12/1988, condutor escolar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Altair Carlos de Paula e de Clemilda Lina Batista de Paula; A 
pretendente: ALESSAnDRA GRACIELE MEnDES, brasileira, divorciada, nascida aos 
17/08/1983, esteticista, natural de Jundiaí - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Valter Domingues Mendes e de Nadir de Carvalho Mendes.

O pretendente: LuíDE DA COSTA FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/03/1998, cozinheiro, natural de Berilo - MG, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José dos Reis Ferreira e de Cláudia da Costa Ferreira; A pretendente: JúLIA 
GAbRIELA OLIVEIRA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 24/08/1996, atendente, 
natural de Irecê - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Junior Moitinho 
dos Santos e de Odinéia Oliveira Silva.

O pretendente: GILMARIO FLOREnTInO DA SILVA JunIOR, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 15/05/1997, estoquista, natural de Itaquaquecetuba - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Gilmario Florentino da Silva e de Luzia Carla de Oliveira; A pre-
tendente: CAMILA RAyELE DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 24/01/1994, 
técnica de imobilização ortopédica, natural de Itacarambi - MG, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Isaias Ferreira da Silva e de Sueli Martins de Oliveira.

O pretendente: DIOGO nASCIMEnTO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/04/1989, vendedor, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manoelito Ribeiro dos Santos e de Nair Alves do Nascimento; A pre-
tendente: KATHLLEn CARLA SAnTAnA, brasileira, solteira, nascida aos 11/06/1995, 
cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Gustavo de Sousa Santana e de Rosita Carla dos Santos.

O pretendente: RObERTO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/09/1972, 
pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
João José da Silva e de Maria Luiza Gonçalves; A pretendente: ELISânGELA APARE-
CIDA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 14/06/1976, do lar, natural de Embu das 
Artes - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lourdes Rufino Pereira.

O pretendente: EDILTOn SAnTOS nASCIMEnTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/12/1989, azulejista, natural de Dário Meira - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Daniel de Jesus Nascimento e de Dalila Santos Nascimento; A pre-
tendente: LuCILA DInESIO, brasileira, divorciada, nascida aos 13/08/1972, de serviços 
domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Angelo Sebastião Dinesio e de Lucila Alves Dinesio.

O pretendente: RObSOn nASCIMEnTO DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 25/07/1973, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Dario dos Santos e de Maria de Lourdes Nascimento dos Santos; A 
pretendente: ROSELI FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 29/11/1978, auxiliar 
de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de João Luiz Ferreira e de Maria Minervina Ferreira.

O pretendente: WILLIAn CARLOS DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/12/1986, taxista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José Carlos dos Santos e de Maria Lucia Tresco; A pretendente: DAnIELE 
APARECIDA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 12/09/1993, técnica de en-
fermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Alexsandro Ferreira e de Claudia Elaine da Silva Ferreira.

O pretendente: CíCERO IVALDO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
14/08/1985, motorista, natural de Ouro Branco - AL, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Cesário Inácio da Silva e de Maria do Carmo dos Santos; A pretendente: 
LuzILEnE THEODORO DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 28/07/1984, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Amélio Theodoro de Almeida e de Geny Voltolini de Almeida.

O pretendente: ELEnO OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/07/1975, 
vendedor, natural de Registro - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio 
José da Silva e de Aparecida Oliveira da Silva; A pretendente: DAnIELA DA SILVA buEnO, 
brasileira, divorciada, nascida aos 18/11/1985, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Anderson Cunha Bueno e de Cleonice Angelita da Silva.

O pretendente: RAFAEL GRECCO, brasileiro, divorciado, nascido aos 12/04/1986, 
porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Nelson Grecco e de Vera Regina Grecco; A pretendente: LETICIA GOMES DO nAS-
CIMEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 20/11/1993, operadora de call center, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Gomes do 
Nascimento e de Terezinha Balbino do Nascimento.

O pretendente: RAPHAEL WILLIAM DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/06/1994, educador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Edivaldo Alves de Souza e de Vania Teresa dos Santos Souza; A pretendente: 
STEPHAnIE ARRuDA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 16/01/1995, 
vendedora, natural de Santo Ângelo - RS, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Paulo Rogério de Oliveira e de Oliva Arruda de Oliveira.

O pretendente: PETERSOn MARquES CLAuDInO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/01/1978, técnico de raio x, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Tertuliano Marques Claudino e de Lucia Helena Marques Claudino; A 
pretendente: bEATRIz MACêDO VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 27/09/1985, 
técnica de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Paulo Roberto Vieira e de Floranice de Jesus Macêdo Vieira.

O pretendente: JOSé GERALDO DE FARIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/11/1956, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José 
Antonio de Faria e de Irene Santana de Faria; A pretendente: JOSEFA MARIA PEREIRA, 
brasileira, solteira, nascida aos 03/03/1968, do lar, natural de João Alfredo - PE, residente e dom-
iciliada em São Paulo - SP, filha de João Celestino Pereira e de Maria Helena de Lima Pereira.

O pretendente: REGInALDO DOS SAnTOS PInHEIRO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 24/10/1982, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Gersonilton dos Santos Pinheiro e de Maria das Graças Pinheiro; A 
pretendente: SILVAnIA VIEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 11/07/1986, 
professora, natural de São Miguel dos Campos - AL, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Cicero Francisco da Silva e de Laudinete Vieira da Silva.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: HIAGO DA SILVA, profissão: serralheiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: em Liberdade, MG, data-nascimento: 02/12/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Elisabete da Silva. A pretendente: LETICIA quEIROS 
FRADE, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, 
data-nascimento: 09/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Moacir Ramos Frade e de Cleonice Lourenço De Queiros Frade.

O pretendente: KAuAn PEREIRA DE SOuzA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 03/04/2004, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adeildo Ferreira de Souza 
e de Deisiane da Silva Pereira. A pretendente: AuAnny FAbIAnA CARDOSO DOS 
SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Montes Claros, MG, 
data-nascimento: 07/02/2003, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Alex 
Fabiano Cardoso dos Santos e de Helia Gonçalves Cardoso.

O pretendente: WELInTOn RObERTO bRAGA DE OLIVEIRA, profissão: técnico de 
segurança do trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: de Francisco Morato, SP, data-
nascimento: 03/04/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Paulo Roberto de Oliveira e de Cristina Vilar Braga. A pretendente: MILEnA DOS SAnTOS 
REzEnDE, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: de Franco da Rocha, 
SP, data-nascimento: 27/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Reginaldo Rezende e de Ana Paula Gustavo dos Santos.

O pretendente: ÁLISSOn SOuSA VIAnA, profissão: marmorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Mata Verde, MG, data-nascimento: 15/11/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aluísio Antonio Viana e de Edelvira Sousa Rocha. 
A pretendente: bRunA DE OLIVEIRA MARquES, profissão: analista fiscal, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/07/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Admir Gonçalves Marques e de Claudia 
de Oliveira Marques.

O pretendente: THIAGO DE OLIVEIRA ARuDA, profissão: encarregado operacional, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 28/05/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Aruda e de Claudecir de 
Oliveira Alves. A pretendente: KEILA APARECIDA ROCHA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/04/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Rocha de Souza.

O pretendente: CICERO ADJACLEI DE OLIVEIRA, profissão: segurança patrimonial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Arapiraca, AL, data-nascimento: 05/08/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Moises de Oliveira 
e de Julia Gomes do Nascimento. A pretendente: AnA CAROLInA MARIA DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 
27/08/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Gonzaga 
da Silva e de Maria Jose Pereira.

O pretendente: JOnATHAn SAnTAnA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/05/1996, 
residente e domiciliado em Franco da Rocha, SP, filho de João dos Santos e de Avanira 
Lucia de Santana. A pretendente: LETíCIA DE SOuzA SILVA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1998, 
residente e domiciliada em Caieiras, SP, filha de José Alencar da Silva e de Marinete 
Gomes de Souza Silva.

O pretendente: AnTOnIO SILVA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, naturalida-
de: de Pereiro, CE, data-nascimento: 25/06/1941, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Silva de Oliveira e de Cosma Firmina de Souza. A pretendente: 
MARIA JuCIênE DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Panelas, PE, data-nascimento: 17/01/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Francisco da Silva e de Luiza Santina de Lima Silva.

O pretendente: JOSEMAR LIMEIRA DE LIMA, profissão: copeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São José dos Cordeiros, PB, data-nascimento: 29/08/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Caldeira de Lima e de Maria José 
Limeira de Lima. A pretendente: ADRIAnA DOS SAnTOS SILVA, profissão: frentista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 23/05/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Genuino da Silva e 
de Maria Barros dos Santos Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

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

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

A pretendente: LAíS SAnTAnA FALCãO, profissão: engenheira civil, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: Feira de Santana - BA, data-nascimento: 06/01/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Harland Barbas Falcão e de Jessivan San-
tana Falcão. A pretendente: MARCELA ROCHA ALVES, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/11/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Marcelo Alves e de Joelma Teixeira da Ro-
cha. R$ 14,55

O pretendente: ALExSAnDRO DE SOuzA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/03/1984, vigilante, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Geraldo dos Santos Silva e de Maria Ormezinda de Souza Silva; A pretendente: 
JOSIAnE ROECKER, brasileira, solteira, nascida aos 24/03/1982, manicure, natural 
de Ivaiporã - PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Norberto Roecker 
e de Marli Scandolara Roecker.

O pretendente: IGOR IVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/09/1997, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Fernando Cesar Andrade da Silva e de Josefa da Silva Rosas; A pretendente: ISAbELLy 
DuARTE DA CunHA, brasileira, solteira, nascida aos 23/08/1998, assistente de contas 
a pagar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Carlos Roberto da Cunha e de Elineuda Matias Duarte dos Santos.

O pretendente: LEAnDRO GILbERTO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/05/1999, analista de sistemas júnior, natural de São Paulo - SP, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Gilberto Cicero da Silva e de Rosenilda Alves da Silva; 
A pretendente: EDILEnE SERRãO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
15/08/2000, instrutora de treinamento, natural de Diadema - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Cícero José dos Santos e de Valdilene Serrão.

O pretendente: ALAn SOuSA SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/10/1992, 
controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Agnaldo Santana Santos e de Maria Gerarda Rodrigues de Sousa; A pre-
tendente: MAISA RIbEIRO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 06/12/1997, 
recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Aldeir Jose dos Santos e de Marli Ribeiro dos Santos.

O pretendente: GAbRIEL VIníCIuS FuRTADO VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/07/2001, estagiário de controladoria, natural de Sertãozinho - SP, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, filho de Ricardo Cassiano Vieira e de Jucirene Verllu Davi Furtado 
Vieira; A pretendente: LARISSA VITORIA VIEIRA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 22/05/2003, auxiliar de odontologia, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Dias dos Santos e de Sandra Lima Vieira.

O pretendente: VInICIuS ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/05/1998, 
analista de risco, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Luiz Antonio da Silva e de Josefa Alves da Silva; A pretendente: STHEPHAny 
CHubER SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 02/07/1998, analista de qualidade, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Miciano 
Manoel da Silva e de Ester Chuber Guiono Silva.

O pretendente: REnAn MACHADO ALVES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/10/1988, assistente de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
Itapecerica da Serra - SP, filho de José Ricardo Alves e de Rita Machado; A pretendente: 
LuCIEnE nASCIMEnTO VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 19/06/1991, assistente 
administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Jose Maria Vieira e de Maria Aparecida Nascimento Vieira.

O pretendente: RObSOn DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 24/04/1984, 
técnico de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Izaias José da Silva e de Maria de Fatima da Silva; A pretenden-
te: ELISIAnE PLACK, brasileira, divorciada, nascida aos 18/12/1982, enfermeira, 
natural de Maravilha - SC, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Eliseu 
Plack e de Ivani Plack.

O pretendente: DIEGO ALVES DE ALMEIDA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
20/06/1990, analista de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em Osasco - SP, filho de Lourival Alves de Almeida e de Maria Benedita Alves de 
Almeida; A pretendente: VAnESSA bARROS LAuRInDO DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 30/01/1992, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Erinaldo Laurindo da Silva e de Edivalda de 
Barros Monteiro Silva.

O pretendente: EDuARDO MATIAS DE POnTES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/03/1997, entregador, natural de Araruna - PB, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Francisco Ferreira de Pontes e de Geriana Matias de Pontes; A pretendente: 
bEATRIz LOPES DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 14/10/1998, analista 
de suporte, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Renan Oliveira de Almeida e de Elizabete Ferreira Lopes.

O pretendente: JOAnILSOn JESuS bASTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/03/1996, ajudante de fábrica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Joanilson Soares Bastos e de Cleonice Moreira de Jesus; A 
pretendente: ALInE bARROS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 21/03/1997, 
do lar, natural de Caetés - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose 
Ferreira da Silva e de Severina Barros Marques.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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O pretendente: JOãO FERREIRA DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Bom Destino, PE, data-nascimento: 26/10/1952, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otavio Ferreira da Silva e de Laura 
Ferreira da Silva. A pretendente: MARTA CRISTInA LOnEL, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 21/08/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aurelio Lonel e de Luzia 
Segalla Lonel.

O pretendente: JORGE HEnRIquE DA CunHA Luz, profissão: engenheiro de 
software, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-
nascimento: 11/04/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Raimundo Macedo da Luz e de Maria Rosa da Cunha Luz. A pretendente: 
AnA PAuLA FERnAnDES FERREIRA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 15/03/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Davi Goes Ferreira e de Maria 
Luciana Fernandes Ferreira.

O pretendente: RAFAEL MAFRA PEREIRA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 22/07/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Carlos Pereira e de Angela 
Maria Mafra Pereira. A pretendente: TÁMARA PEREIRA RAMOS, profissão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Poá, SP, data-nascimento: 20/04/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rodinei da Conceição Ramos e de 
Rosangela Aparecida Pereira Ramos.

O pretendente: EROnALDO FELIx DA SILVA, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Timbaúba, PE, data-nascimento: 14/12/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rozil Felix da Silva e de Maria Damerina da Silva. A 
pretendente: JAquILEIDE MARIA DE CASTRO, profissão: cozinheira, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: em Goiana, PE, data-nascimento: 27/03/1971, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Otavio de Castro e de Irene Maria da Silva.

O pretendente: GILVAM DOS SAnTOS LIMA JúnIOR, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 11/11/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvam dos Santos Lima e de 
Evanilde de Sousa Alencar Lima. A pretendente: HELLEn PEREIRA RIbEIRO, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 
28/11/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josemilton de 
Jesus Ribeiro e de Eliene Pereira Ribeiro.

O pretendente: ALEx ALISOn FERREIRA DA SILVA, profissão: ajudante de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/07/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erivaldo José da Silva e de 
Maria Luziane Ferreira. A pretendente: REnATA ALICE DOnIzETE DE LIMA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-
nascimento: 06/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Luiz Donizete de Lima e de Maria de Fátima Bernardes da Silva.

O pretendente: FRAnCISCO EVERTOn DE OLIVEIRA PAIVA, profissão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Itau, RN, data-nascimento: 24/07/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Soares de Oliveira e de 
Edilma Evaristo de Paiva Oliveira. A pretendente: ELISAnDRA ALVES DE bARROS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Itaíba, BA, data-nascimento: 
24/04/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino 
Manoel de Barros e de Elza Alves de Barros.

O pretendente: WESLEy bRunO PEREIRA, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 30/12/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucas Luiz Pereira e de Marlene Oliveira Santos. 
A pretendente: GRAzIELA ELIAS, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 25/03/1983, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecida de Lourdes Elias.

O pretendente: ELIETE bRASILInO DA SILVA, profissão: técnica administrativa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Fortaleza, CE, data-nascimento: 11/08/1972, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Monteiro da Silva e de 
Francisca Brasilino da Silva. A pretendente: MARAISA nASCIMEnTO DA SILVEIRA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Volta Redonda, RJ, data-
nascimento: 27/09/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Lauceni Gomes da Silveira e de Mara Lucia Nascimento da Silveira.

O pretendente: JACKSOn DA SILVA LInS, profissão: educador físico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 03/10/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gomes de Lins e de Maria Silene da Silva Lins. A 
pretendente: MARIA bELEn GOnzALEz, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Villa Luján, Tucumán, na Argentina, data-nascimento: 31/03/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Luis Gonzalez e 
de Alicia Fatima Villafañe.

O pretendente: AuGuSTO HEnRIquE GOIS SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
26/12/2001, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jeronimo 
Augusto da Silva e de Patricia Pires Gois. A pretendente: JuLIAnA LOPES bARbOSA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, data-
nascimento: 07/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sérgio Luiz Rodrigues Barbosa e de Conceição de Maria Lopes Osório.

O pretendente: AnTÔnIO GOMES DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Benedito do Sul, PE, data-nascimento: 04/11/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arcenio Gomes da Silva e 
de Maria José. A pretendente: MARIA MARGARIDA DA SILVA, profissão: aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Igarapeba, Estado de Pernambuco, Igarapeba, 
PE, data-nascimento: 04/10/1956, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Luiz da Silva e de Josefa Saturnina da Silva.

O pretendente: AGnALDO TEMOTEO CARnEIRO, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 23/01/1979, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Temoteo Carneiro e de 
Raimunda das Graças da Silva. A pretendente: quITERIA DA COnCEIçãO, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em União dos Palmares, AL, data-nasci-
mento: 07/06/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
de Lourdes da Conceição.

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

O pretendente: DOuGLAS CALzzETTA FILHO, nascido em Itapetininga, SP, no dia 
(03/11/1989), profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Douglas Calzzetta e de Celia Aparecida Ferreira 
Calzzetta. A pretendente: THALITA DE OLIVEIRA, nascida em Carapicuiba, SP, no dia 
(13/06/1999), profissão estudante, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Cesar de Oliveira e de Sônia Maria de Oliveira.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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

Jornal Empresas & Negócios
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para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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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: LUIZ CARLOS ROMÃO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Romão e de Nanci Gomes de Moraes Romão. 
A pretendente: THAÍS SILVA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão esteticista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Raimundo de Carvalho e de Maria das Graças da Silva.

O pretendente: JONATAN DA SILVA PIMENTEL, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nonato Rodrigues Pimentel e de Nilva Aparecida 
da Silva Pimentel. A pretendente: EDILUANA MARTINS DE PONTES, estado civil 
solteira, profissão estagiária, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/01/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Florentino de Pontes e de 
Valcleide Martins da Silva.

O pretendente: DAVINI DO NASCIMENTO ANICETO, estado civil solteiro, profissão 
técnico de telecomunicações, nascido em Arujá, SP, no dia (03/01/1985), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Aparecido Aniceto e de Irene Ge-
raldina do Nascimento Aniceto. A pretendente: SAMANTA DOS SANTOS LAMOTTA, 
estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/11/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ariovaldo Jacob Lamotta e 
de Maridalva Matos dos Santos Lamotta.

O pretendente: ORLEAN OLIVEIRA VICENTE, estado civil solteiro, profissão eletricista 
automotivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando de Jesus Vicente e de Eliana de Souza Oliveira. 
A pretendente: EMILY VITÓRIA MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de confecção, nascida em Palmares, PE, no dia (05/05/2000), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas Lucio da Silva e de Maria Mirtes 
Marques Candido.

O pretendente: OZACY LOPES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
cozinheiro, nascido em União, PI, no dia (14/05/1975), residente e domiciliado no Itaim 
Paulista, São Paulo, SP, filho de Luiz Lira do Nascimento e de Maria Ferreira Lopes do 
Nascimento. A pretendente: MARCIA CRISTIANE DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/07/1974), residente e domiciliada 
no Itaim Paulista, São Paulo, SP, filha de Natalia da Silva.

O pretendente: MAIKON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar ope-
racional, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gildo Alves da Silva e de Josineide Maria dos Santos. A 
pretendente: CRISTIANI CERQUEIRA NERY, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
produção, nascida em Rondonopolis, MT, no dia (16/02/1987), residente e domiciliada nes-
te distrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Cerqueira Nery e de Elezenita Cerqueira Nery.

O pretendente: LUAN BARRADAS SILVA, estado civil solteiro, profissão cortador, nascido 
em Teresina, PI, no dia (26/04/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Jose Ribamar Silva e de Dilma Maria Barradas Silva. A pretendente: ÉVELYN 
VIANA SOARES, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (14/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo 
Campos Soares e de Maria da Piedade Trindade Viana Soares.

O pretendente: CARLOS WILLIAN LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
representante de envio, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos José da Silva e de Rita de 
Cassia de Lima. A pretendente: TAYNÁ ROSA DE LIMA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/03/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de César Ferreira de Lima e de Cleide 
Rosa Oliveira de Lima.

O pretendente: FÁBIO DE PAULA FREITAS, estado civil solteiro, profissão massote-
rapeuta, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/10/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Oton de Oliveira Freitas e de Sonia Regina de Paula 
Freitas. A pretendente: ROSEMEIRE CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
massoterapeuta, nascida em Pindamonhangaba, SP, no dia (08/06/1969), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1987), residente 
e domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Alexandre Fernando dos 
Santos e de Maria da Glória Cardoso Felix. A pretendente: LARISSA AMADO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(26/08/1998), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de 
Kelly Cristina Amado dos Santos.

O pretendente: EMERSON JOHNNY SANTOS DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão 
assistente contábil, nascido em Guarulhos, SP, no dia (14/09/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Moreira de Farias e de Doralice dos Santos. 
A pretendente: PRISCILA EVANGELISTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em Mascote, BA, no dia (04/12/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Aricelma Evangelista de Oliveira.

O pretendente: VICENTE MARQUES DE OLIVEIRA NETO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (17/03/1989), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Walter Marques de Oliveira e de Joselita Jesus 
Matos de Oliveira. A pretendente: JAQUELINE SANTOS SOUZA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/1996), residente 
e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Raimundo dos Santos Souza 
e de Evaldina dos Santos.

O pretendente: DIEGO MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Monteiro da Silva e de Lourdes de Oliveira. A pretendente: 
MICHELLE SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em 
Osasco, SP, no dia (10/04/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Aparecido Teofilo da Silva e de Ivone Luiz dos Santos Silva.

O pretendente: BRUNO DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de produtos, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Vieira da Silva e de Erli Aparecida de 
Oliveira Silva. A pretendente: FRANCIELLE CRISTINE PEREIRA MELO, estado civil 
solteira, profissão analista de pagamentos, nascida em Suzano, SP, no dia (07/11/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Carlos Melo e de 
Maria Neusa Pereira Melo.

O pretendente: RENAN BRAGA, estado civil solteiro, profissão engenheiro eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/02/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Geronimo Braga Filho e de Flavia Maria Pompeu Braga. 
A pretendente: CLARICE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão médica veterinária, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/06/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Henrique Ferreira e de Selma 
Maria dos Santos Ferreira.

O pretendente: ROBERT WILLIAN SOARES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Wellington Silvio de Jesus e de Iolanda de Almeida 
Soares de Jesus. A pretendente: CALIANE DE MELO SANTOS, estado civil solteira, 
profissão operadora de máquina, nascida em Remanso, BA, no dia (18/10/1992), 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de José Henrique dos Santos e de 
Delmira Alves de Melo.

O pretendente: RIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
consultor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1997), residente e domi-
ciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Rivaldo Jose da Silva e de Raquel 
Lins da Silva. A pretendente: INGRID MENDES SANTOS, estado civil solteira, profissão 
securitária, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/12/1998), residente e domiciliada na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Marilene Mendes Santos.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTINHO ALVES, estado civil solteiro, profissão técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Josimar Augustinho Alves e de Josefa Alves dos 
Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA FREITAS, estado civil solteira, profissão 
funcionária pública, nascida em Ipaumirim, CE, no dia (02/04/1985), residente e domici-
liada em Ipaumirim, CE, filha de Manoel Ferreira Freitas e de Maria de Fatima de Freitas.

O pretendente: MARCOS VINíCIUS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio da Silva e de Eva Polva Coelho da Silva. A pretendente: 
DAYANE DE SOUZA FEITOSA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Catarina, CE, no dia (26/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Feitosa Veras e de Luiza Alves de Souza Veras.

O pretendente: WÉLLINGTON DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1986), residente e domiciliado no Jardim 
Miriam, São Paulo, SP, filho de Francisco Cândido de Oliveira e de Maria das Graças 
Porfirio de Souza Oliveira. A pretendente: MARLUCIA MESSIAS DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar contábil, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Messias dos Santos 
e de Maria Cicera dos Santos.

O pretendente: THIAGO LUIZ CUSTODIO BARBOSA, estado civil viúvo, profissão 
vigilante, nascido em Osasco, SP, no dia (29/09/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Adolfo Barbosa e de Maria Custodio Barbosa. A 
pretendente: CRISTIANE MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Diadema, SP, no dia (13/07/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Veronilda Maria da Silva.

O pretendente: ORLANDO DE JESUS VICENTE, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Poções, BA, no dia (12/01/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Miguel Jose Vicente e de Maria Francisca de Jesus Vicente. A preten-
dente: ELIANA DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Floresta Azul, SP, no dia (01/02/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Izaias de Oliveira e de Valdete Barbosa Souza.

O pretendente: LEANDRO MANOEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1987), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Manoel Jose de Oliveira e de Josefa Rita do 
Nascimento de Oliveira. A pretendente: ARIANA DOS SANTOS, estado civil soltei-
ra, profissão agente dos correios, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/12/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Erivelto dos Santos e 
de Terezinha dos Santos.

O pretendente: CLAUDIO DE ARAUJO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudio de Araujo e de Michelle Santos de Araujo. A pretendente: 
KARINA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão cirurgiã dentista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (14/09/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Adielson Rodrigues da Silva e de Arlinda Souza Franco.

O pretendente: RAFAEL VINÍCIUS DE SOUSA RAMOS, estado civil solteiro, profissão 
estagiário, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Silvano Ramos e de Rosa de Fátima de Sousa Ramos. 
A pretendente: HELEN JANE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente ad-
ministrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Varlei Lopes dos Santos e de Helena Ribeiro dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ LUCAS XAVIER CORDEIRO, estado civil solteiro, profissão 
analista de atendimento, nascido em Jacobina, BA, no dia (16/01/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Luiz Nunes Cordeiro e de Leda 
Conceição da Silva Xavier. A pretendente: ALINE PEREIRA DA SILVA, estado civil divor-
ciada, profissão nutricionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/08/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Noval Nunes da Silva e de Maria de 
Lourdes Pereira Moura da Silva.

O pretendente: DIEGO PRADO RIZZO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Suzano, SP, no dia (19/03/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Carlos Alberto Rizzo e de Monica Regina Prado Rizzo. A pretendente: JEN-
NIFER ALINE SILVA DE SALES, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Alfredo Gomes de Sales e de Eunice Geronimo da Silva.

O pretendente: MATEUS DOUGLAS AMARAL BATISTA, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/07/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Romão Batista e de Eliane Amaral. A pretendente: 
CAROLINE CRISTINA CRUZ DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Martins do Nascimento e de Claudia Cristina 
Servino da Cruz Nascimento.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/10/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Campina de Assis Neto e de Catiane Oliveira Sobrinho 
de Assis. A pretendente: MAYARA VITORIA CARVALHO DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão soldadora, nascida em Praia Grande, SP, no dia (02/07/2003), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Evaldo de Oliveira e de Marli 
Gonçalves de Carvalho.

O pretendente: IGOR MENEZES PINTO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (17/07/2001), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Domingos da Silva Pinto e de Sueleide Menezes Alves da Silva Pinto. 
A pretendente: STEFFANY CICERA DA SILVA BARROS, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/2003), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Carlos Rodrigues Barros e de Kelma da Silva Viana.

O pretendente: JAIR FRANCISCO VIEIRA, estado civil divorciado, profissão funcionário 
público municipal, nascido em Lucélia, SP, no dia (22/04/1961), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Francisco Vieira e de Maria Vieira Nunes. 
A pretendente: CRISTIANE CONCEIÇÃO DO CARMO, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1970), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Silverio do Carmo e de Elaine Conceição do Carmo.

O pretendente: ADEMIR LUCAS DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
líder de mercado, nascido em Conceição do Almeida, BA, no dia (22/04/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ademilson Conceição Santos e de 
Silvana de Jesus. A pretendente: MAYARA RODRIGUES BORGES, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Misael Eugenio Borges e de Maria Cicera Rodrigues.

O pretendente: FELIPE MENDES SAMPAIO, estado civil solteiro, profissão microem-
presário, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio de Oliveira Sampaio e de Hilda de Fatima Mendes 
Sampaio. A pretendente: BIANCA SOARES IGLESIAS, estado civil solteira, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sandro José Iglesias e de Gildete 
Soares dos Santos.

O pretendente: THIAGO SALES BRANDÃO, estado civil solteiro, profissão operador de 
produção, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (19/09/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sergio Brandão e de Simone Santana 
Sales. A pretendente: ERICA REGINA FAGUNDES PORTELLA, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em Ananindeua, PA, no dia (02/08/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Waldney Almeida Portella e de 
Janete Fagundes Ramos.

O pretendente: BRENO ANGELO LÔVO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
analista de qualificação, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Tadeu de Oliveira e de Angela 
Margaret Lovo de Oliveira. A pretendente: FLÁVIA OLIVEIRA SOUZA ARAUJO, estado 
civil solteira, profissão policial civil, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/11/1994), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Eduardo Souza Araujo 
e de Maria das Dores Oliveira.

O pretendente: RICARDO DA COSTA SENA, estado civil solteiro, profissão gesseiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (26/06/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Celso Sabino de Sena e de Maria das Graças da Costa Sousa. A 
pretendente: THAIS RAMALHO SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilmar Ribeiro Silva e de Regiane Aparecida Ramalho.

O pretendente: ALEX FERREIRA DE SANTANA, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Itapetinga, BA, no dia (14/03/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Messias Oliveira de Santana e 
de Marisvalda Fernandes Ferreira. A pretendente: IVANILDE DOS SANTOS FAUSTINO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Capim Grosso, BA, no dia (22/01/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Florentino José Faustino e 
de Oranilde Jesus dos Santos.

O pretendente: JOSÉ BEZERRA LEITE, estado civil solteiro, profissão padeiro, nascido 
em Paulo Afonso, BA, no dia (24/10/1964), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Bezerra Leite e de Maria de Lourdes Bezerra. A pretendente: 
VALDIRENE ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de reciclagem, 
nascida em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (06/06/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves dos Santos e de Irene Alves dos Santos.

O pretendente: GILSON MACENA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão borracheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio José da Silva e de Lindinalva Macena dos Santos. A preten-
dente: GEOVANA ALVES SOARES, estado civil solteira, profissão balconista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/07/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Odair Jose Santos Soares e de Antonia Alves de Oliveira.

O pretendente: PAULO BATISTA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Presidente Olegário, MG, no dia (20/02/1977), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Almerio de Sousa e de Sirley Maria 
de Sousa. A pretendente: ADRIANA NERIS SANTIAGO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Hildeberto Neris Santiago e de Maria Celina Santiago.

O pretendente: EDSON PERGINO DE SA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão técnico 
de fibra ótica, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1995), residente e domiciliado na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Edson Pergino de Sa e de Zelia Lucia de Sa. A 
pretendente: SAMIRA CAMARGO DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1996), residente e domiciliada 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Valdir Ribeiro da Silva e de Solange de 
Jesus Camargo Ribeiro da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE FRANCISCO VELOSO, estado civil divorciado, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco João Veloso e de Rosa de Oliveira Veloso. A 
pretendente: FRANCILENE APARECIDA DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão 
doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1969), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Alves de Souza e de Ilza Enedina de Souza.

O pretendente: CICERO SOARES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão encarre-
gado de logística, nascido em Rio Largo, AL, no dia (24/11/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Soares Neto e de Isaura Belarmino da Silva. 
A pretendente: GRAZIELE DE SANTANA EMBOAVA, estado civil divorciada, profissão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Luiz Emboava e de Tânia Maria de Santana Emboava.

O pretendente: ROGÉRIO INÁCIO LOURENÇO, estado civil solteiro, profissão farmacêu-
tico, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1999), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Roberto Inácio Lourenço e de Dagmar da Paixão. A preten-
dente: NATHALIA DE LIMA SANTOS, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/08/1998), residente e domiciliada no Jardim Santo Antônio, 
São Paulo, SP, filha de Tiago Jose dos Santos e de Regina Fernandes de Lima Santos.

O pretendente: JUAN RAMOS GOMES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de pro-
dução, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/01/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Amaro Gomes e de Milene Ramos Gomes. A 
pretendente: BRUNA MAIA FRANCO, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mauro Rodrigues Franco e de Rosangela Maia Ferreira Franco.

O pretendente: JOSÉ CARLOS ROCHA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
porteiro, nascido em Campinas, SP, no dia (11/03/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ataides Rocha da Silva e de Nilza Maria da Silva. A pre-
tendente: ADRIANA SOARES SILVA, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida 
em Simão Dias, SE, no dia (02/08/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ginaldo de Souza Silva e de Luzemar Soares Silva.

O pretendente: GUSTAVO ASSIS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jesualdo Pereira da Silva e de Jeissy Cuevas de Assis. A pretendente: 
CHRISLEINE WILMA SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão autôno-
ma, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cleber Luis Santos do Nascimento e de Cristiana Rosa de Souza.

O pretendente: JOSÉ BRUNO TENÓRIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em Iati, PE, no dia (27/06/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cleomilton Rodrigues dos Santos e de Maria 
de Lourdes Tenório Cordeiro. A pretendente: DANIELE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, 
estado civil divorciada, profissão promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (30/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo 
Xavier de Oliveira e de Maria Sonia da Conceição.

O pretendente: ASAFE DA SILVA CUNHA, estado civil solteiro, profissão atendente de 
suporte técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jesiel Pereira da Cunha e de Viviane da Silva 
Cunha. A pretendente: ELLEN KARINE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/12/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Oliveira dos Santos e de Elirose dos Santos.

O pretendente: GABRIEL VIEIRA LAVOR, estado civil solteiro, profissão desenvolvedor 
de software, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edmar Andrade de Lavor e de Maria do Espirito Santo 
Vieira Lavor. A pretendente: PATRICIA APARECIDA MAXIMIANO DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão analista de prevenção a fraude, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (15/09/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eloisio 
Henrique Candido da Silva e de Rosemeire Ferreira Maximiano da Silva.

O pretendente: VICTOR MIGUEL DE PAULA FONSECA, estado civil divorciado, profissão 
técnico de informática, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1994), residente e domi-
ciliado no Jardim Santo Antônio, São Paulo, SP, filho de Wagner Barcelos da Fonseca e 
de Ester Santos de Paula Fonseca. A pretendente: LARISSA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão estagiária de pedagogia, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/2001), 
residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Luciana de Oliveira.

O pretendente: PAULO LUCIANO GALDINO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
gráfico, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Galdino da Silva e de Maria Ivany Vieira da Silva. 
A pretendente: LUZINALVA DA CRUZ SANTOS DIAS, estado civil divorciada, profissão 
bloquista, nascida em Itabaiana, SE, no dia (02/12/1979), residente e domiciliada em 
Francisco Morato, SP, filha de Elisiario Rosa dos Santos e de Benalva Maria da Cruz.

O pretendente: WELLINGTON IZÍDIO SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão azulegista, nascido em Orobó, PE, no dia (17/02/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Izídio dos Santos e de Josefa Solange Silva 
dos Santos. A pretendente: KAREN CRISTINA ALVES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de faturamento, nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/03/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Vladia Alves.

O pretendente: DIONI MACHADO CORREIA, estado civil solteiro, profissão montador, 
nascido em Osasco, SP, no dia (06/09/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Dilton Correia e de Maria Mota Machado Bispo. A pretendente: 
PRISCILA PATRÍCIA PINHO MESSIAS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
escritório, nascida em Arapiraca, AL, no dia (22/06/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Heleno Messias e de Maria Edileuza Pinho.

O pretendente: EDGAR GOMES CERQUEIRA, estado civil solteiro, profissão montador 
de móveis, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José da Costa Cerqueira e de Cleusa da Concei-
ção Gomes Cerqueira. A pretendente: CAMILA SILVA DOS MARTIRES, estado civil 
solteira, profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/12/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Santos dos Martires e de 
Sandra Ribeiro dos Martires.

O pretendente: ITAMAR CABRAL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (12/09/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Atailde Cabral de Oliveira e de Neusa de Oliveira 
Luiz. A pretendente: CAROLINA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão funcionária público municipal, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Clovis Rodrigues da Silva 
e de Maria das Dores de Oliveira.

O pretendente: GILSON RIBEIRO NERES, estado civil solteiro, profissão técnico de te-
lecomunicações, nascido em Guarulhos, SP, no dia (09/08/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Pereira Neres e de Rita de Cassia 
Ribeiro Neres. A pretendente: CIBELE APARECIDA BARBOSA, estado civil divorcia-
da, profissão cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1977), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Dantas Barbosa e de Janete 
Maria de Jesus Barbosa.

O pretendente: JOÃO VITOR GOMES CAJUEIRO, estado civil solteiro, profissão tor-
neiro mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Francisco Fontes Cajueiro e de Marinalva 
Camilo Gomes Cajueiro. A pretendente: KAROLINA DE SOUSA LIMA, estado civil 
solteira, profissão esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista de Lima e de Rosineiva 
Neres de Sousa Lima.

O pretendente: CARLOS ROBERTO PINHEIRO, estado civil viúvo, profissão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/02/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sebastião Pinheiro e de Margarida Martins Pinheiro. A pretendente: 
FERNANDA MARIA SONNEWEND, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida 
em Diadema, SP, no dia (02/09/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Wilson Sonnewend e de Maria Cecilia Sonnewend.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA MENEZES, estado civil divorciado, profissão 
coordenador de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/11/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Batista de Menezes e de 
Maria Aparecida Vieira da Silva de Menezes. A pretendente: PATRÍCIA SOARES DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ornestino 
Soares de Oliveira Filho e de Maria do Socorro Candido Araujo.

O pretendente: JOSÉ SALATIEL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão costurei-
ro, nascido em Surubim, PE, no dia (09/11/1977), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Amara Josefa da Conceição. A pretendente: AILZA 
PAIXÃO CAMPOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Itapetinga, BA, 
no dia (14/04/1964), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha 
de Atalvino Ferreira Campos e de Maria da Paixão.

O pretendente: LUCAS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Cezar Alves da Silva e de Maria Imaculada Alves Cardoso. A 
pretendente: DANIELA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Orlando Nogueira dos Santos e de Josina Neta da Silva Santos.

O pretendente: EDUARDO SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profissão estampador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/02/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Edinaldo Alves e de Silvana Santos Alves. A pretendente: ISABELLA 
LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão contadora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (06/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Renato dos Santos e de Joselia Isabel Lima dos Santos.

O pretendente: MURILLO VINÍCIUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
operador de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1992), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Edson José dos Santos e de Isaura 
Aparecida dos Santos. A pretendente: SAMANTHA INÊS PEREIRA NUNES, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (02/05/1989), 
residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Cleudson Nunes Assunção 
e de Zelia Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: FLAVIO TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão eletricis-
ta, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1983), residente e domiciliado em Guarulhos, 
SP, filho de Nelson Romão dos Santos e de Maria Teixeira de Araujo Filha dos Santos. 
A pretendente: SILVIA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão pedagoga, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (25/01/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel João dos Santos e de Maria Rufina de Jesus.

O pretendente: REGIONE CARNEIRO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São José do Jacuípe, BA, no dia (09/11/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Roseli do Carmo Carneiro. A pretendente: MAYARA TALYELLEN 
NUNES SOARES, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (27/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar 
Pereira Soares e de Luciana Aparecida Nunes Soares.

O pretendente: KAIQUE MAISANO CAMARGO, estado civil solteiro, profissão ven-
dedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Camargo e de Carla Andrea Leite da Fonseca 
Maisano. A pretendente: DAMARIS EUGÊNIO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão overloquista, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/03/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Djalma Lima dos Santos e de 
Aparecida Eugênio dos Santos.

O pretendente: FLÁVIO ROBERTO MAIA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/12/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues Sobrinho e de Isabel Maia 
Rodrigues. A pretendente: PRISCILA THOMAZINI DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/01/1986), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ivo de Souza e de Sandra Regina 
Thomazini de Souza.

O pretendente: DIEGO HENRIQUE SOARES CRUZ, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1991), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Amarildo Soares Cruz e de Irene da 
Silva Cruz. A pretendente: FERNANDA APARECIDA MARQUES, estado civil solteira, 
profissão coordenadora de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/02/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Fernandes Marques 
e de Cleonilda Aparecida da Silva Marques.

O pretendente: RAFAEL DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profissão encanador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Aurino de Jesus Santos e de Wilma Maria dos Santos. A pretendente: 
TAINÁ BARBOSA IAZZETTI, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (14/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Denilson Aparecido Iazzetti e de Rosinete Barbosa de Brito.

O pretendente: JOÃO ALVES DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão insta-
lador de esquadrias de alumínio, nascido em Pilão Arcado, BA, no dia (09/01/1983), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Benicio Araujo e de 
Delza Alves de Araujo. A pretendente: VALQUIRIA SANTOS ARAUJO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (23/04/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Odenir Borges de Araujo e de 
Vanda Ferreira dos Santos.

O pretendente: MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ma-
nutencionista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1972), residente e domiciliado 
no Parque Guaianazes, São Paulo, SP, filho de Helio Antonio dos Santos e de Maria do 
Carmo dos Santos. A pretendente: VERA LUCIA DO PRADO, estado civil divorciada, 
profissão cozinheira, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (04/06/1972), 
residente e domiciliada no Parque Guaianazes, São Paulo, SP, filha de Aroaldo do Prado 
e de Marlene da Silva Prado.
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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

 

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:

GUILHERME EUZÉBIO AGAPITO, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.059V GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(02/11/1994), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1411, bloco 03, aparta-
mento 14, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Lopes Lima Agapito e de 
Andrea Aparecida Euzébio. JANAÍNA DE SALES KASTORSKY, estado civil di-
vorciada, profissão secretária administrativa, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (07/08/1991), 
residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1411, bloco 03, apartamento 14, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Kastorsky e de Alcione Pimentel de Sales 
Kastorsky.

SAMUEL DO NASCIMENTO GOMES, estado civil solteiro, profissão analista tributário, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil nove-
centos e noventa e quatro (07/11/1994), residente e domiciliado Rua Waldemar Mancini, 
216, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Antonio dos Santos Gomes e de 
Marta do Nascimento Gomes. GABRIELA GOMES DA ROCHA, estado civil solteira, 
profissão analista de planejamento financeiro, nascida em Ferraz de Vasconcelos, nes-
te Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (12/09/1995), residente e domiciliada Rua Tereza, 286, Calmon Viana, 
Poá, neste Estado, Poá, SP, filha de Clovis Lins da Rocha e de Marcela Martins Gomes 
da Rocha. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Poá, 
neste Estado.”

ITALO HENRIQUE DA SILVA GAIA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em Jaborandi, neste Estado (CN:LV.A/028.FLS.060-JABORANDI/SP), Jaboran-
di, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e sete (07/11/1997), resi-
dente e domiciliado Rua Botuporã, 622, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Pio Eugenio de Souza e de Solange da Silva Gaia. LARISSA BARBOSA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão assesora de clientes, nascida em Suzano, neste Estado 
(CN:LV.A/161.FLS.131 SUZANO/SP), Suzano, SP no dia vinte e três de dezembro de 
mil novecentos e noventa e seis (23/12/1996), residente e domiciliada Rua Botuporã, 
622, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson da Silva e de Lucimara 
Alves Barbosa da Silva.

JOSEPH WARLEY CORRÊA, estado civil solteiro, profissão ferramenteiro, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/266.FLS.109-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(07/12/1989), residente e domiciliado Rua Isaías Coelho, 247, casa 01, Vila Brasil, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco Corrêa e de Neide Perez Corrêa. 
EVELYN ROBERTA DE ANDRADE NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão pu-
blicitária, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/104.FLS.009-BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e noventa e 
um (09/04/1991), residente e domiciliada Rua Isaías Coelho, 247, casa 01, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Alves do Nascimento e de Lucia Helena 
de Andrade Nascimento.

JIMMY ROGER GODOY AMARAL, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/262.FLS.255-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e seis (31/07/1996), 
residente e domiciliado Rua Maria Baumann Mendonça, 906, bloco B, apartamen-
to 11, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Amaral e de Vilma Godoy. 
THAIS DAMAZIO SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de telemar-
keting, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/231.FLS.271V LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/12/1994), residente e domiciliada Rua Maria Baumann Mendonça, 906, bloco 
B, apartamento 11, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Roberto de Andrade 
Santos e de Rosana Maria Damazio.

CAIO OLIVEIRA FERNANDES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/282.FLS.119V ITAQUERA/SP), 
São Bernardo do Campo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e sete 
(03/07/1997), residente e domiciliado Rua Titânia, 415, bloco 03, apartamento 02, Cida-
de Satélite Santa Bárbara, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Enivaldo Soares Fer-
nandes e de Cassia Gonçalves de Oliveira Fernandes. JESSICA PAES DE MENEZES, 
estado civil solteira, profissão biomédica, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta 
Capital (CN:LV.A/331.FLS.246V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
janeiro de mil novecentos e noventa e nove (23/01/1999), residente e domiciliada Rua 
Lagoa Tai Grande, 629, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Medeiros 
de Menezes e de Clarice Paes de Menezes.

GUSTAVO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de tele-
marketing, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, 
SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e nove (29/03/1999), 
residente e domiciliado Rua Adolfo Appia, 395, Jardim Cibele, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Agostinho Aderson da Silva e de Maria Marlene Nascimento da 
Silva. MARIANE SANTOS DE JESUS, estado civil solteira, profissão administra-
dora, nascida em Mauá, neste Estado, Mauá, SP no dia vinte e cinco de agosto 
de mil novecentos e noventa e oito (25/08/1998), residente e domiciliada Rua Bom 
Jardim das Minas, 296, Parque Santo Agostinho, 1º Subdistrito de Guarulhos, nes-
te Estado, Guarulhos, SP, filha de Magnaldo Pereira de Jesus e de Alenilta Santos 
de Jesus. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º 
Subdistrito de Guarulhos, neste Estado."

LUNZAILA NKAMUATA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em Ma-
quela do Zombo - Angola, Maquela do Zombo - Angola no dia dois de março de 
mil novecentos e oitenta e três (02/03/1983), residente e domiciliado Rua Cinco, 
300, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Nkossi Kidimba e de Mansanga Menayame. MARIA KUNIMBU BAPTISTA, 
estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em M'banza-Kongo - Angola, 
M'banza-Kongo - Angola no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e 
dois (27/07/1992), residente e domiciliada Rua Cinco, 300, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lukombo Joao Baptista 
e de Anna Nsunda.

JOSÉ AIRTON DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão azulejista, nascido 
em Mansidão, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.005 MANSIDÃO/BA), Mansidão, BA 
no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (27/02/1975), resi-
dente e domiciliado Rua Zenóbio Acioli, 122, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo José de Oliveira e de Florinda Dias de Oliveira. 
TELMA CRISPIM SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em 
Barra do Rocha, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.253-BARRA DO ROCHA/BA), Bar-
ra do Rocha, BA no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (12/06/1984), 
residente e domiciliada Rua Zenóbio Acioli, 122, Jardim Nossa Senhora do Carmo, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de José Crispim da Conceição e de Edinalva Maria dos 
Santos.

ANDERSON MANZINI, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/003.FLS.071V-ITAQUAQUECETUBA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (26/12/1976), 
residente e domiciliado Rua Xanxerê, 10, Vila Progresso, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Albany Manzini. FABIANA FERREIRA LOPES, estado civil sol-
teira, profissão atendente de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/072.
FLS.039 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três (08/10/1983), residente e domiciliada Rua Xanxerê, 10, Vila Pro-
gresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Sergio Lage Lopes e de Maria 
Aparecida de Sá Ferreira.

FILIPE ANTONIO DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/020.FLS.414-2º SUBDISTRITO DE 
OSASCO/SP), Osasco, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (26/12/1988), residente e domiciliado Rua Ponta de Lucena, 408, fun-
dos, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Ferreira e de 
Rosa Maria da Silva Ferreira. JULIANA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/214.FLS.137-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(27/10/1994), residente e domiciliada Rua Ponta de Lucena, 408, fundos, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Jilvan Soares da Silva e de 
Maria das Graças Parreira Ribeiro.

AILTON AUGUSTO LEITE LEME, estado civil solteiro, profissão motofrentista, nas-
cido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.230-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
dois (25/02/1982), residente e domiciliado Rua Cosmo José da Silva, 173, casa 03, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Leme e de Maria Cecilia 
do Carmo Leite Leme. JANETE BATISTA FIGUEIREDO, estado civil solteira, profis-
são operadora de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/178.FLS.234 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa 
e três (19/03/1993), residente e domiciliada Rua Cosmo José da Silva, 173, casa 03, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Barbosa de Figueiredo e 
de Vilma Batista da Silva.

BRUNO CÉZAR AZEVEDO, estado civil divorciado, profissão analista fiscal, nas-
cido em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP no 
dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (17/10/1988), residente 
e domiciliado Rua Dominique Serres, 204, apartamento 211, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Donizeti Azevedo e de 
Aparecida das Dores Damasceno Azevedo. PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão analista jurídica, nascida no Subdistrito Penha de França, 
nesta Capital (CN:LV.A/236.FLS.021-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e um (24/12/1991), 
residente e domiciliada Rua Dominique Serres, 204, apartamento 211, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dionisio Ferreira de 
Oliveira e de Valeria Honorio da Rosa de Oliveira.

WILSON BARBOZA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/093.FLS.166-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco (09/09/1965), residente e do-
miciliado Rua Alexandre Dias, 71, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Manoel Barboza de Souza e de Durcilene Barboza de Souza. LUCI ALBARRANS, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/023.
FLS.104-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil nove-
centos e sessenta e quatro (20/04/1964), residente e domiciliada Rua Alexandre Dias, 
71, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Albarrans e de Lucia 
Maria Albarrans.

GREGORIO NAZARÉ CONDE, estado civil divorciado, profissão mecânico de auto, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de 
mil novecentos e cinquenta e seis (25/11/1956), residente e domiciliado Rua Virgí-
nia de Miranda, 1096, apartamento 52 D, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Alfredo Conde e de Lourdes Geronutti Conde. MIRIAM DOS SANTOS 
LEME, estado civil divorciada, profissão promotora de vendas, nascida em Mauá, 
neste Estado, Mauá, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e sessenta e nove 
(30/06/1969), residente e domiciliada Rua Virgínia de Miranda, 1096, apartamento 
52-D, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Guilherme José Leme e 
de Marta dos Santos Leme.

LEONARDO GOMES RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão analista de redes de sis-
temas, nascido neste Distrito (CN:LV.A/271.FLS.137 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (21/01/1997), residente e 
domiciliado Rua João Barreiros, 16, casa 02, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Valdemir Ribeiro e de Raquel Gomes dos Santos Ribeiro. MINUÃ TANDU 
GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão professora de educação infan-
til, nascida neste Distrito (CN:LV.A/267.FLS.284-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (10/01/1997), residente e domiciliada 
Rua Antônio da Vide, 81, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Arilson Gonçalves de Souza e de Silvania Dantas Tandu de Jesus.

RICARDO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão agente de segurança pri-
vada, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/647.FLS.260 SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(22/12/1989), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 355, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Zezito Cicero da Silva e de Maria Joana Alves dos San-
tos. FABIANA SOUZA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/094.FLS.273-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta (17/02/1980), residente e domiciliada 
Rua Baltazar Nunes, 355, apartamento 72-A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Roque Souza de Almeida e de Maria Rodrigues Alves Almeida.

SIDNEY OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.017-ACLIMAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(24/03/1989), residente e domiciliado Rua Taperaçu, 368, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidney Oliveira da Silva 
e de Rute Lea de Sousa Silva. CYNTHIA RIBEIRO FELICIANO MOTTA, estado civil 
solteira, profissão gerente predial, nascida em Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais 
(CN:LV.A/096.FLS.231-POUSO ALEGRE/MG), Pouso Alegre, MG no dia onze de agos-
to de mil novecentos e noventa (11/08/1990), residente e domiciliada Rua Taperaçu, 
207, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Manoel Feliciano Motta e de Irene de Fátima Ribeiro Motta.

NICOLAS APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/182.FLS.010-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de abril de mil novecentos e noventa e três (03/04/1993), residente e domiciliado Rua 
Guichi Shigueta, Travessa Chamel, 05, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Sidnei dos Santos e de Maria Luzia de Oliveira. NAIANE NAIARA SILVA, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/229.FLS.209-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e cinco 
(13/06/1995), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa Chamel, 05, Co-
lônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Marcio da Silva e de Anedja Sheila 
Mendes da Silva.

YURI XAVIER DE MACEDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/186.FLS.245V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de agosto de mil novecentos e noventa e três (02/08/1993), residente e domiciliado 
Rua Chamocos, 10, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiano 
Lorentino dos Santos e de Vera Lucia Xavier de Macedo. LÍLIAN ALVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/184.FLS.106V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (16/04/1985), residente e domiciliada Rua 
Chamocos, 10, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anatan Justino da 
Silva e de Maria do Livramento Alves Silva.

SANDRO ROBERTO DA SILVA SANTOS, estado civil viúvo, profissão vigilante, nasci-
do em Palmares, Estado de Pernambuco, Palmares, PE no dia dez de maio de mil no-
vecentos e setenta e um (10/05/1971), residente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues 
Seckler, 1020, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Alves 
dos Santos e de Maria do Carmo da Silva Santos. EVODIA MARIA DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profissão diarista, nascida em Cabo de Santo Agostinho, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/054.FLS.290-CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE), Cabo 
de Santo Agostinho, PE no dia onze de março de mil novecentos e sessenta e nove 
(11/03/1969), residente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 1020, casa 03, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Maia do Nascimento e de 
Eunice Maria da Silva Nascimento.

RAPHAEL DANTAS MARIA, estado civil solteiro, profissão produtor musical, nascido 
no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.007V-MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (20/01/1988), residente e 
domiciliado Avenida Córrego do Jacu, 92, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Teo-
tonio Silva Maria e de Gilda Alves Dantas Maria. JULIANA VIEIRA, estado civil soltei-
ra, profissão engenheira de produção, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital 
(CN:LV.A/055.FLS.295V-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro (27/04/1994), residente e domiciliada Rua Virgílio 
Gomes, 07, Jardim Alto Pedroso, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Vilson Vieira e 
de Antonia Aparecida da Costa Vieira.

JOÃO PAULO PIVA COSTA, estado civil solteiro, profissão contador, nascido em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/237.FLS.194-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(28/12/1986), residente e domiciliado Rua Isidoro de Lara, 391, bloco B, apartamento 
41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
Aparicio Piva Costa e de Lidia Anesia da Silva. MAGNA ELAINE MORAES, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de secretaria, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (08/12/1987), residente 
e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 391, bloco B, apartamento 41, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Onesmo Rodrigues de Moraes e 
de Maria Silva de Moraes.

ANDERSON CANDIDO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão operador de torno 
CNC, nascido neste Distrito (CN:LV.A/082.FLS.223 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (06/07/1985), residente e domicilia-
do Rua Malmequer-do campo, 1800, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Cicero Candido de Sousa e de Valdete Felix da Silva de Sousa. ANA PAULA 
PATRICIA SOUSA, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em Flo-
riano, Estado do Piauí (CN:LV.A/457.FLS.183 SANTO AMARO/SP), Floriano, PI no dia 
quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (15/11/1987), residente e domi-
ciliada Rua Malmequer-do-campo, 1800, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Paulo de Sousa e de Maria Irene Silva de Sousa.

BENEDITO DIAS FERREIRA, estado civil divorciado, profissão agente operacional ju-
diciário, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil 
novecentos e sessenta e cinco (05/10/1965), residente e domiciliado Rua Erva Galega, 
382, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Dias Ferreira e de Anto-
nia Fernandes Ferreira. CINTIA DE SOUZA AMARO, estado civil divorciada, profissão 
assistente de S.A.U, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de novembro de mil novecentos e oitenta e um (29/11/1981), residente e domiciliada 
Rua Erva Galega, 382, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Ba-
tista Amaro e de Isabel de Souza Amaro.

ADRIANO ROZENDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão gerente de loja, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecen-
tos e setenta e seis (07/09/1976), residente e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, 
580, apartamento 22-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Eliana Rozendo dos Santos. GLEICE OLIVEIRA PAULINO, estado civil di-
vorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro 
de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (04/04/1984), residente e domiciliada Rua 
Franz Benda, 34, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Odair Inacio Paulino e de Ednei de Oliveira Santos.

JEFFERSON DA SILVA SENA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/079.FLS.140V-MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e seis (11/05/1996), resi-
dente e domiciliado Rua Igarapé da Idéia, 90, Conjunto Habitacional Inácio Monteiro, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José Marcio Ferreira Sena e de Rozenilda da 
Silva Sena. GABRIELLE DE SOUZA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão au-
xiliar administrativa, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/276.
FLS.115V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e nove (21/02/1999), residente e domiciliada Rua Rio Uruú, 54, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everton Carlos da Silva Nascimento e de Viviane 
de Souza Jorge.

JOSÉ LOPES FERRAZ, estado civil divorciado, profissão perito criminal, nascido em 
Colina, neste Estado, Colina, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e cinquen-
ta e três (01/03/1953), residente e domiciliado Rua Baixada Santista, 796, apartamento 
73-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Braulio Lopes e de Helena de Almeida 
Lopes. JOELDA PINHEIRO FARIAS, estado civil solteira, profissão advogada, nascida 
em Miranorte, Estado do Tocantins (CN:LV.A/003.FLS.165 MIRANORTE/TO), Miranorte, 
TO no dia três de julho de mil novecentos e setenta e dois (03/07/1972), residente e 
domiciliada Rua Baixada Santista, 796, apartamento 73-B, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Getulio Pinto de Farias e de Maria do Carmo Pinheiro Farias.

RODRIGO BEZERRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/335.FLS.195-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
março de mil novecentos e noventa e nove (07/03/1999), residente e domiciliado Rua 
Durvalina Alexandre Machado, 109, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João Batista Barbosa de Sousa e de Josefa Bezerra de Sousa. ANA KAROLINE 
DANTAS DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/416.FLS.160 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de 
dois mil e dois (14/08/2002), residente e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 
673, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Dantas da Silva e 
de Maria Elizabete de Almeida.

WESLLEN DE SOUZA SOARES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de logística, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/319.FLS.255 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vin-
te e oito de agosto de mil novecentos e noventa e oito (28/08/1998), residente e domici-
liado Avenida Índios Goiás, 49, A, Vila Cosmopolita, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de Isaias Soares e de Cleuza Pereira de Souza Soares. LUCIANA CARDOSO PEREI-
RA, estado civil solteira, profissão assistente comercial, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/234.FLS.276-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia quatro de julho de 
mil novecentos e noventa e nove (04/07/1999), residente e domiciliada Rua Professor 
Hasegawa, 1613, bloco D, apartamento 41, G2, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luciano Silva Pereira e de Noeli de Fatima Cardoso Pereira.

BRUNO GONCALVES BONIFACIO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/277.FLS.094-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa 
(02/09/1990), residente e domiciliado Rua Uapuca, 126, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Geraldo Bonifacio e de Lucia-
na Goncalves de Holanda Bonifacio. TANIA IZILDA SILVA COIRANA SOUZA SAM-
PAIO, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Liberdade, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(12/06/1992), residente e domiciliada Rua Uapuca, 126, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vagner Souza Sampaio e de Fabiane 
Silva Coirana.

OSMAR RODRIGUES, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos 
e cinquenta e cinco (26/05/1955), residente e domiciliado Avenida Nagib Farah 
Maluf, 388, apartamento 12-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Paulino Rodrigues e de Maria Luisa. PATRICIA DE 
SOUZA SILVA, estado civil divorciada, profissão técnica de radiologia, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos 
e oitenta e três (06/08/1983), residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Ma-
luf, 388, apartamento 12-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdomiro Rodrigues de Souza e de Lindalva Coreolano 
Bezerra de Souza.

GILBERTO ALVES TRINDADE, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em 
Riacho de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.137 RIACHO DE SANTA-
NA/BA), Riacho de Santana, BA no dia dezessete de agosto de mil novecentos e 
setenta e dois (17/08/1972), residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio 
e Sousa, 339, bloco 03, apartamento 167, Jardim Nossa Senhora do Carmo, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Abdias Deus da Trindade e de Terezinha Alves 
de Almeida. DOCICLÉIA DA TRINDADE TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/529.FLS.
212-2º OFÍCIO DE BELÉM/PA), Belém, PA no dia vinte e quatro de janeiro de mil 
novecentos e setenta e nove (24/01/1979), residente e domiciliada Avenida Afonso 
de Sampaio e Sousa, 339, bloco B, apartamento 167, Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cesario Barbosa Teixeira e de Margarida 
Chaves da Trindade.

JULIANA CASTRO MORENO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/345.FLS.209-CERQUEIRA CÉ-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(20/12/1991), residente e domiciliada Rua Laura Bossi, 30, apartamento 43-B, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucimar Antonio Mo-
reno e de Magnólia Ferreira de Castro Moreno. JAQUELINE FAUSTINO DE AGUIAR, 
estado civil solteira, profissão assistente jurídica, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/275.FLS.252-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no 
dia três de abril de mil novecentos e oitenta e nove (03/04/1989), residente e domiciliada 
Rua Laura Bossi, 30, apartamento 43-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Onofre Pinto de Aguiar Filho e de Rosimelia Faustino 
de Aguiar.

WILLIANS BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido 
no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.046-VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(29/01/1985), residente e domiciliado Rua Carmen Cardoso Bordini, 34, casa 02, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Batista dos Santos e de Iolanda 
Maria da Silva Santos. AMANDA PONTES DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de classe, nascida neste Distrito (CN:LV.A/218.FLS.208V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/01/1995), residente e domiciliada Rua Carmen Cardoso Bordini, 34, casa 02, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Vicente dos Santos e de Valquiria 
Teixeira de Pontes dos Santos.

PAULO VICTOR DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão mi-
croempreendedor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/084.FLS.087-CAM-
BUCI/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa 
(30/09/1990), residente e domiciliado Rua Projetada, 05, bloco A, apartamento 
22, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdivio Esiquiel Nasci-
mento Filho e de Maria das Dores Silva Nascimento. CLAUDIA PAULA DA SILVA 
PEREIRA, estado civil divorciada, profissão analista de sistemas, nascida neste 
Distrito, São paulo, SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(18/04/1986), residente e domiciliada Rua Projetada, 05, bloco A, apartamento 22, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edgard Pereira de Moraes e 
de Luzia Paula da Silva.

GETÚLIO PINHEIRO LOPES FERRAZ, estado civil solteiro, profissão médico, 
nascido em Miaracema do Tocantins, Estado do Tocantins (CN:LV.A/015.FLS.206-
MIRANORTE/TO), Miaracema do Tocantins, TO no dia vinte e dois de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco (22/11/1995), residente e domiciliado Rua 
Baixada Santista, 796, apartamento 73-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Lopes Ferraz e de Joelda Pinheiro de Farias. BRUNA ELIAS PARREI-
RA, estado civil divorciada, profissão médica, nascida em Goiânia, Estado de 
Goiás, Goiânia, GO no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(14/01/1988), residente e domiciliada Rua Baixada Santista, 796, apartamento 
73-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias José Elias e de Ilma Maria Elias 
Parreira.

ITALLO ESTEVO GALVÃO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
acabamento, nascido em Santa Inês, Estado do Maranhão (CN:LV.A/093.FLS.023-SAN-
TA INÊS/MA), Santa Inês, MA no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa 
e três (18/06/1993), residente e domiciliado Rua Nova Esperança, 07, Vila Gil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ilanne Galvão de Carvalho. LUANA DA COSTA SILVA, 
estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Guarabira, Estado da Paraíba 
(CN:LV.A/019.FLS.152 ARARUNA/PB), Guarabira, PB no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um (28/12/1991), residente e domiciliada Rua Nova Es-
perança, 07, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos da Silva e de 
Maria José da Costa Silva.

GERALDO SANTOS DORNELES, estado civil solteiro, profissão assistente técni-
co, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.091V-ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (09/04/1996), residente e domiciliado Rua Rio Uruú, 30, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Nivaldo Alves Dorneles e de Aurea dos Santos. MARTA ALVES 
DE ASSIS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Cangaíba, 
nesta Capital (CN:LV.A/013.FLS.235 CANGAÍBA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de dezembro de mil novecentos e oitenta (27/12/1980), residente e domiciliada 
Rua Rio Uruú, 30, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Alves de Assis e de 
Francisca Moreno de Assis.

MURILO VIANA DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão empresário, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/115.FLS.141V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (14/08/1989), residente e 
domiciliado Rua Baltazar Donato, 108, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Joaquim Vieira da Rocha e de Vanderleia de Jesus Viana da Rocha. 
FERNANDA CAROLINA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.187-VILA MARIA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(18/11/1992), residente e domiciliada Rua Baltazar Donato, 108, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Alves de Carvalho e de Maria Filomena 
Gomes Pinto Carvalho.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BEATO, estado civil divorciado, profissão su-
pervisor, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de junho de 
mil novecentos e setenta e oito (13/06/1978), residente e domiciliado Rua Irará, 
95, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jose Candido Beato e de Afonsina de Oliveira Beato. FERNANDA DOS 
SANTOS GOMES, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/008.FLS.161 PRIMAVERA/PE), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e seis (23/06/1986), residente e 
domiciliada Travessa Pegadas da Areia, 63, casa 01, Jardim da Conquista, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Moizés Gomes da Silva e de Sônia Francisca dos 
Santos Gomes.

LIDIO AETIO CAMARGOS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão aju-
dante geral, nascido em Ladainha, Estado de Minas Gerais (CC:LV.B/049.FLS.
045-UBATUBA/SP), Ladainha, MG no dia sete de julho de mil novecentos e se-
tenta (07/07/1970), residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 77, B, Jardim São 
Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Pereira dos Santos e de 
Ermelinda Camargos dos Santos. MARIA CÍCERA DE SÁ FERREIRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em São José do Belmonte, Esta-
do de Pernambuco (CN:LV.A/034.FLS.010V-SÃO JOSÉ DO BELMONTE/PE), São 
José do Belmonte, PE no dia dez de novembro de mil novecentos e setenta e dois 
(10/11/1972), residente e domiciliada Estrada Aricanduva, 77, B, Jardim São Gon-
çalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Brasilino Sobrinho e de Valentina 
Santina de Sá Sobrinho.

FRANCINILDO FELIX DA SILVA, estado civil solteiro, profissão marceneiro, nas-
cido em São Gabriel, Estado da Bahia (CN:LV.A/008.FLS.172-SÃO GABRIEL/BA), 
São Gabriel, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e setenta e cinco 
(25/05/1975), residente e domiciliado Avenida Líder, 2727, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Felix da Silva e de Francisca Sino-
bre da Silva. MARIA FLORISMAR LIMA SOBRINHO, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar de museu, nascida em Santo Antonio dos Lopes, Estado do Mara-
nhão (CN:LV.A/024.FLS.179-SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA), Santo Antonio 
dos Lopes, MA no dia quinze de setembro de mil novecentos e setenta e sete 
(15/09/1977), residente e domiciliada Avenida Líder, 2727, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco Sobrinho e de Francisca das 
Chagas Lima Sobrinho.

HERBERTO BAPTISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.143-VILA MARIA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/05/1995), residente e domiciliado Rua Rio Uruú, 30, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Roberto Alves da Silva e de Simone Nogueira Baptista da Silva. JHULLIANI 
SANTOS DORNELES, estado civil solteira, profissão confeiteira, nascida em Eldorado, 
neste Estado (CN:LV.A/047.FLS.087 ELDORADO/SP), Eldorado, SP no dia primeiro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (01/12/1994), residente e domiciliada 
Rua Rio Uruú, 30, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Alves Dorneles e de 
Aurea dos Santos.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: FERNANDO DIAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (01/08/1976), estado civil solteiro, profissão 
ajudante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Julio 
Dias Santos e de Darci Rosa de Jesus. A pretendente: TAIANA ANDRADE DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 
(18/07/1984), estado civil solteira, profissão doméstica, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gilberto Pereira da Silva e de Idaciara 
Gonçalves de Andrade.

O pretendente: JOSÉ CICERO CARLOS, de nacionalidade brasileira, nascido em Mauriti 
- CE (Registrado Distrito de Coité), no dia (19/03/1978), estado civil solteiro, profissão 
motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria do 
Socorro Carlos. A pretendente: CICERA CARTAXO LEITE, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Mauriti - CE (Registrada Distrito de Coité), no dia (10/02/1980),  estado civil 
solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Cartaxo Leite e de Maria Evani de Lacerda Leite.

O pretendente: WILLIAM LISBOA BORGES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (04/01/1990), estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de compras, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Arnaldo Borges da Costa e de Maria Lucia de Lisboa Costa. A pretendente: 
AMARILIS BRITO COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Can-
gaíba - SP, no dia (07/05/1991), estado civil solteira, profissão advogada, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Everaldo Brito Costa e de 
Maria Bezerra da Costa.

O pretendente: LEVY DA SILVA MORENO MEIRA MACEDO, de nacionalidade brasi-
leira, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (23/07/1997), estado civil 
solteiro, profissão aeroviário, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho 
de Gileno Moreno Macedo e de Debora Lima Macedo. A pretendente: FLAVIA CIPRIA-
NO PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (22/10/1998), estado civil solteira, profissão monitora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Pinheiro e de Katia Cilene Cipriano da 
Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pre-
tendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ANTONIO JULIO SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Ouricuri - PE, no dia (18/12/1986), estado civil solteiro, profissão vendedor, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gersonita Silva dos Santos. A 
pretendente: LUCIANA SILVA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (31/05/1982), estado civil solteira, profissão 
overloquista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Souza de Almeida e de Aneisa Silva Almeida.

O pretendente: LUAN ROBSON DOS REIS FREIRE, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Suzano - SP, no dia (01/02/1991), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Clelio Aguiar Freire e de Joanice 
Maria dos Reis Freire. A pretendente: JESSICA TEODORO DUARTE, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (28/02/2001), estado 
civil solteira, profissão vendendora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Manoel Duarte Filho e de Cristiane Teodoro.

O pretendente: ANTÔNIO INÁCIO DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Taperoá - PB (Registrado Ribeiro de Toledo - PB), no dia (06/03/1991), estado 
civil solteiro, profissão ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Maria do Socorro de Araújo. A pretendente: JENNIFER BATISTA 
MORERA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, 
no dia (01/12/1991), estado civil solteira, profissão auxiliar de lavanderia, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Tadeu Aparecido Morera 
e de Rosangela Batista.

 

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:

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascido neste Distrito (CN:LV.A/188.FLS.195V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e três (08/09/1993), residente e 
domiciliado Rua Dante Moreira Leite, 36, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Aparecido Olimpio de Oliveira Filho e de Simone Soares Rocha de Oliveira. 
MICHELLE LEAL DOS SANTOS GIMENES, estado civil solteira, profissão orientadora 
pedagógica, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/039.FLS.084-LIMÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e noventa e sete (08/03/1997), resi-
dente e domiciliada Rua Manoel Dias do Campo, 242, casa 02, Casa Verde Alta, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Ednedison Catigero Gimenes e de Azenilza Leal dos 
Santos Gimenes.

WAGNER NORONHA ANGELO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão técnico 
de manutenção, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia seis de maio de mil no-
vecentos e setenta e um (06/05/1971), residente e domiciliado Rua Isaías Coelho, 164, 
Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Angelo da Silva e de Eunice 
Noronha da Silva. LUCILEIDE ALCANTARA MARTINS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São José dos Campos, neste Estado (CN:LV.A/047.FLS.101-2º 
SUBDISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP), São José dos Campos, SP no dia 
dezessete de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (17/02/1975), residente e 
domiciliada Rua Isaías Coelho, 164, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio da Cruz Martins e de Naiza Souza Alcantara.

CAUÃ DA ROCHA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão analista de dados, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/181.FLS.023-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e cin-
co (05/05/1995), residente e domiciliado Rua Baltazar Donato, 90, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudomiro Ferreira Filho e de Adriana da 
Rocha Ferreira. QUÉZIA REGINA PEDRO, estado civil solteira, profissão analista 
de administração, nascida no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.
131V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e 
noventa e seis (05/12/1996), residente e domiciliada Rua Baltazar Donato, 90, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pedro Neto e de Célia 
Regina da Silva Pedro.

Continuação
ENDERSON CRISTOFER PEREIRA MATOS, estado civil solteiro, profissão coordenador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/143.FLS.138 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de maio de mil novecentos e noventa e um (10/05/1991), residente e domiciliado 
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, bloco 02, apartamento 133, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Arilson Bezerra Matos e de 
Rosana da Silva Pereira. THALITA DIAS MILLER NASCIMENTO, estado civil solteira, pro-
fissão assistente de gabinete, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/103.FLS.158-ALTO 
DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (28/05/1992), residente e domiciliada Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, bloco 
02, apartamento 133, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Claudinei Miller do Nascimento e de Adriana de Carvalho Dias do Nascimento.

JULIO APARECIDO BUENO, estado civil divorciado, profissão funcionário público, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos 
e sessenta e seis (20/11/1966), residente e domiciliado Rua Tímbales, 43, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Aparecido Bueno e 
de Teresa Rodrigues Bueno. JOCILENE APARECIDA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão funcionário público, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/064.
FLS.055V-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezesse-
te de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (17/01/1974), residente e domiciliada 
Avenida Maria Luiza Americano, 59, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Feliciano 
Cardoso da Silva e de Alzira Maria dos Passos.

MAIK DE OLIVEIRA BRITO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/115.FLS.282-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e três (07/07/1993), residen-
te e domiciliado Avenida Francisco Tranchesi, 1253, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalves de Brito e de Maria Joice Bezerra 
de Oliveira. REGIANE DE FATIMA CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão pro-
fessora de educação infantil, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.244-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e 
quatro (20/04/1984), residente e domiciliada Avenida Francisco Tranchesi, 1253, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odilon de Queiroz 
Cavalcante e de Valdice Barbosa Leite Cavalcante.

ANDRÉ MACHADO RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão coordenador pedagógi-
co, nascido em Feira de Santana, Estado da Bahia, Feira de Santana, BA no dia nove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (09/01/1986), residente e domiciliado Rua Vi-
cente Grecco, 164, apartamento 907, Parque São Vicente, Mauá, neste Estado, Mauá, 
SP, filho de Antônio de Souza Ribeiro e de Sônia Gomes Machado. AGATHA MELISSA 
LUZ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão professora de educação básica, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/261.FLS.226-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e oito (27/05/1998), residente e do-
miciliada Rua Álvaro de Mendonça, 1250, bloco 01, apartamento 44, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Carlos de Oliveira e de Elisangela Aparecida Luz de Oliveira.

ADELSON ROSA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão zelador, nascido em Ita-
picuru, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.248 ITAPICURU/BA), Itapicuru, BA no dia 
vinte e nove de maio de mil novecentos e setenta e oito (29/05/1978), residente e domi-
ciliado Rua Francisco Albani, 885, casa 03, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Rosa de Souza. GIZÉLIA FERNANDES DA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão copeira, nascida em Coração de Jesus, Estado de 
Minas Gerais (CN:LV.A/059.FLS.189-CORAÇÃO DE JESUS/MG), Coração de Jesus, 
MG no dia vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco (21/03/1975), 
residente e domiciliada Rua Francisco Albani, 885, casa 03, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Fernandes da Cruz e de Josefina 
Ribeiro da Silva.

EDUARDO DE SOUZA PINTO, estado civil divorciado, profissão bombeiro, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e dois de novembro de mil nove-
centos e oitenta e três (22/11/1983), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 13, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Pinto e de Valeria 
Machado de Souza Pinto. NUBIA ANDREA SOUZA COSTA MARIANO, estado civil 
divorciada, profissão assistente jurídica, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e seis (18/07/1986), residente e 
domiciliada Rua Ibiajara, 13, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marcioni de Oliveira Mariano e de Leila Thereza Costa Mariano.

IVANIL CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil viúvo, profissão porteiro, nascido em Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia seis de junho de mil 
novecentos e sessenta (06/06/1960), residente e domiciliado Rua Cilon Cunha Brum, 
1026, B, casa 20, Paciência, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, RJ, filho de 
Antonio Gomes da Silva e de Maria da Conceição. GILMARA DA COSTA, estado civil 
divorciada, profissão cozinheira, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia cinco de 
junho de mil novecentos e setenta e três (05/06/1973), residente e domiciliada Rua João 
Justino Leite, 172, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celestino Firmino da Costa e 
de Maria José da Costa.

DANILO RODRIGUES TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante de produção, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/183.FLS.176 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de junho de mil novecentos e noventa e três (01/06/1993), residente e domici-
liado Rua Baltazar Teles, 30, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ailton Lima Teixeira e de Diana Rodrigues dos Santos. DAIANA MA-
RIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/356.FLS.159-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de 
mil novecentos e noventa e nove (17/10/1999), residente e domiciliada Rua Baltazar 
Teles, 30, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Vida dos Santos e de Maria José dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MATHEUS GONÇALVES CAVALLO, de nacionalidade brasileira, profissão 
auditor contábil externo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/10/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marco Antonio Cavallo e 
de Maria Emilia Dorigon Gonçalves Cavallo. A pretendente: KIMBERLLY LEITE DO NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, profissão auditora contábil externa, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (08/11/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Francisco Moreira do Nascimento e de Maria do Socorro Oliveira Leite.

O pretendente: GUILHERME LUIZ PERRONE MASSUCATI, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro civil, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(20/02/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Admir 
Massucati e de Maria Apparecida Perrone Massucati. A pretendente: RAQUEL APARECI-
DA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão gerente financeira, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (10/09/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Miguel Lopes Neto e de Rosaria Maria da Aparecida Lopes.

O pretendente: VINICIUS PAES DE ALMEIDA JOSEPH, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão publicitário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/08/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Washington Joseph 
e de Lucilena Paes de Almeida Joseph. A pretendente: PAULA CIARDI PINELLI, de 
nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (10/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Roberto Pestana Pinelli e de Maria Iole Ciardi Pinelli.

O pretendente: ALEX PAULINO DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profis-
são metalúrgico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/12/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivan Oliveira Silva e de 
Solange Paulino de Oliveira Silva. A pretendente: ALINE RODRIGUES MOREIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil divorciada, nascida em Gover-
nador Valadares - MG, no dia (15/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Elvira Rodrigues Moreira.

O pretendente: VITOR JANZ E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão produtor de áudio 
visual, estado civil solteiro, nascido em Campos dos Goytacazes - RJ, no dia (18/06/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo de Souza e Silva 
e de Marcia Cristina Janz e Silva. A pretendente: LUCIANA DE SOUSA RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, profissão assistente de marketing, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (31/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Manuel Nobre Varela Rodrigues e de Lucia Maria de Sousa.

O pretendente: LUCIANO ROSA PEREIRA DE PAULO, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de processos, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(02/06/1992), residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, filho de José Clemente 
Pereira de Paulo e de Gislene Maria da Rosa Paulo. A pretendente: THAÍS CAMPOS ROSSI, 
de nacionalidade brasileira, profissão analista de comércio exterior, estado civil solteira, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia (14/06/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marco Aurelio Rossi e de Itamara Rodrigues Campos Rossi.

O pretendente: EDSON FERREIRA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão agente 
de trânsito, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/01/1972), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reonilto Ferreira Lopes e de 
Aldey Rodrigues Lopes. A pretendente: ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (13/12/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Cicero Monteiro dos Santos e de Lourentina Ferreira dos Santos.

O pretendente: LEANDRO LUIZ PAUNKSNIS ANDREOLI, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no 
dia (30/11/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio 
Luiz Aprile Andreoli e de Lourdes Francisca Paunksnis Aprile Andreoli. A pretendente: LILIAN 
PIRES DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (16/04/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Valdir Pires de Camargo e de Norma Ferreira de Camargo.

O pretendente: EDER COUTINHO DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/06/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arnold Coutinho da 
Fonseca Junior e de Maria Barboza Fonseca. A pretendente: PATRICIA MUNIZ SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão atendente de marketing, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (30/05/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vagner de Oliveira Silva e de Rita Muniz Paixão.

O pretendente: BRUNO LOPEZ DIAZ CORREA, de nacionalidade brasileira, profissão 
porteiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/08/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benedito Aparecido Correa e 
de Sueli Lopez Diaz. A pretendente: ROSEMEIRE SILVA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão controladora de acesso, estado civil solteira, nascida em São João 
do Paraíso - MG, no dia (09/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Silva Neto e de Antonina Silva dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO MAXIMINO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão supervisor, estado civil divorciado, nascido em Currais Novos - RN, no dia 
(15/05/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Rodrigues Pereira e de Maria Lopes Pereira. A pretendente: IVONICE RODRIGUES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, estado civil 
divorciada, nascida em São Raimundo Nonato - PI, no dia (20/02/1972), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Rodrigues da Silva e de 
Leonarda Rodrigues da Silva.

O pretendente: LEONARDO ALMUDIM DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(08/07/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Marcelo Rodrigues de Oliveira e de Luciana Almudim Fernandes. A pretendente: 
REBECA ARAUJO BELASCO, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (31/08/1991), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Belasco Filho e de 
Ivonete Alves de Araujo Belasco.

O pretendente: JORGE GOMES SOARES JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão engenheiro de produção, estado civil solteiro, nascido em São Mateus - ES, no 
dia (13/04/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jorge Gomes Soares e de Rita Marilda Tavares Furtado Soares. A pretendente: ALINE 
MARCARINI ATHAYDE, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira civil, estado 
civil solteira, nascida em Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia (15/08/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Afonso Marchiori Athayde e de 
Assunta Maria Marcarini Athayde.

O pretendente: EDUARDO CESAR DE ANDRADE JUNIOR, de nacionalidade bra-
sileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(19/11/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo 
Cesar de Andrade e de Izildinha Rodrigues Cesar de Andrade. A pretendente: MAYARA 
TALITA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão consultora de atendimento às 
empresas, estado civil solteira, nascida em Jundiaí - SP, no dia (24/01/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aloisio Vieira de Souza e de 
Denise Aparecida Muniz.

O pretendente: VINICIUS DUARTE VENÂNCIO, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/06/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdecir Venâncio e de Valéria 
Duarte Pereira. A pretendente: MAYARA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
profissão chef de cozinha, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(21/09/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Manoel Gonçalves e de Monica do Amaral Gonçalves.

O pretendente: LEONARDO SOARES TERAO, de nacionalidade brasileira, profis-
são representante comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(13/08/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fumio 
Terao e de Olivia Soares Terao. A pretendente: JÉSSICA NASCIMENTO REGO RO-
DRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão biologa citologista, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (15/02/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Celio Lauriano Rodrigues Junior e de Elaine Cristina Nascimento 
Rego Rodrigues.

O pretendente: HELIO TEIXEIRA DO ROSARIO NETO, de nacionalidade brasileira, 
profissão mecânico, estado civil solteiro, nascido em Presidente Prudente - SP, no dia 
(02/07/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wilson 
José Teixeira e de Noemia Alves de Souza Teixeira. A pretendente: SÂMELA GABRIELA 
BENEDETTI PEDROSO, de nacionalidade brasileira, profissão atendimento ao cliente, es-
tado civil solteira, nascida em Votorantim - SP, no dia (13/06/1987), residente e domiciliada 
em Votorantim - SP, filha de Roberto Pedroso e de Siléa Benedetti de Macedo Pedroso.

O pretendente: ANTONIO FERREIRA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão 
procurador da justiça, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(25/07/1943), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Martinho Pinto e de Laura Ferreira Pinto. A pretendente: VANESSA PUK, de nacionali-
dade brasileira, profissão advogada, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (24/10/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Paulo Puk e de Maria Desia Dantas Puk.

O pretendente: MOACYR MODESTO FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro civil, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/08/1962), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Moacyr Modesto e de 
Odilia Lopes Modesto. A pretendente: SÔNIA BATISTA DA SILVA MACHADO, de nacio-
nalidade brasileira, profissão gestora financeira, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (15/03/1964), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Manoel Antonio da Silva e de Maria América Batista Silva.

O pretendente: WILSON JUNDI HONDA, de nacionalidade brasileira, profissão vende-
dor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/06/1960), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miquino Honda e de Fuzeco 
Honda. A pretendente: ELENICE ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão encarregada orgânica, estado civil divorciada, nascida em Ilhéus - BA, no dia 
(09/05/1960), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Agostinho 
Batista dos Santos e de Maria José Alves.
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Vinícius Fluminhan (*)
 
A desistência da aposentadoria é o 

ato de renúncia a benefício já conce-
dido de aposentadoria. 

Independentemente de ação judi-
cial, o direito à desistência é garantido 
pelo Regulamento da Previdência (art. 
181-B, §2o do Decreto 3.048/99 com as 
alterações do Decreto 10.410/20). São 
dois os requisitos (previstos no art. 
181-B, §2o do Decreto 3.048/99 com 
as alterações do Decreto 10.410/20): 

a)  não ter recebido o primeiro pa-
gamento da aposentadoria; 

b)  não ter feito o levantamento do 
FGTS (para quem tinha saldo de 
FGTS), já que a aposentadoria é 
uma das condições para o saque 
do FGTS 

Para os casos que se enquadram no 
Regulamento (mencionado acima) 
não há necessidade de judicializa-
ção, bastando o interessado fazer o 
requerimento administrativo no INSS. 
Após a reforma de 2019, foram criados 
vários caminhos (as chamadas 'regras 
de transição') para a concessão de 
aposentadoria aos filiados mais anti-
gos da Previdência Social. 

Cada caminho estabelece requisi-
tos específicos (pedágio, pontuação, 
idade mínima etc.) e leva a uma data 
diferente de elegibilidade para a apo-
sentadoria. Portanto, a aposentadoria 
será concedida mais cedo ou mais 
tarde conforme o caminho percorrido. 
Além disso, cada um desses caminhos 
levará a uma aposentadoria com valor 
diferente. Portanto, o valor da aposen-

tadoria será maior ou menor também 
em função do caminho percorrido, ou 
seja, da regra de transição que será 
seguida pelo segurado. 

O planejamento previdenciário con-
siste em uma análise cuidadosa dos 
caminhos possíveis para a aposenta-
doria, apontando o melhor deles pelo 
critério de custo-benefício. Assim, o 
planejamento tem sua importância 
na medida em que permite ao segu-
rado descobrir qual será a melhor 
aposentadoria possível e tomar todas 
as medidas necessárias para a sua 
efetivação. 

Nunca foi uma tradição do povo 
brasileiro um planejamento da apo-
sentadoria, pois as regras para se 
aposentar no Brasil não eram muito 
complicadas até o final dos anos 90. 

Entretanto, as leis previdenciárias 
editadas nas últimas duas décadas dei-
xaram o assunto mais complexo. Por 
isso, principalmente após a reforma 
feita em 2019, tem aumentado muito 
o número de pessoas interessadas em 
fazer o planejamento previdenciário. 

Para o segurado pedir a desistência 
junto ao INSS, é preciso preencher o 
formulário disponível no Portal Meu 
INSS e anexar ao requerimento uma 
Declaração da Caixa Econômica Fe-
deral atestando que não houve saque 
do FGTS. Em caso de indeferimento, 
cabe recurso para o Conselho de 
Recursos da Previdência Social. Ha-
vendo o indeferimento na instância 
recursal administrativa, não existe 
outra saída para a solução da con-
trovérsia que não seja a via judicial. 

Infelizmente, vários aposentados 
cometem o erro de escolher um ca-
minho menos vantajoso para aposen-
taria por falta de um esclarecimento 
técnico prévio. Em muitos casos que 
chegam ao escritório, percebemos 
que faltaria para o cliente aguardar 
apenas alguns poucos meses para 
receber uma aposentadoria com valor 
muito mais alto. No entanto, como a 
aposentadoria torna-se irreversível 
após o primeiro pagamento, não há 
solução pacífica na via administrativa 
depois que o erro é cometido. 

Portanto, é importante que o estudo 
técnico seja feito de forma prévia à 
postulação do benefício no INSS. 

(*) - É professor de Direito Previdensiário 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Campinas.

É possível desistir da aposentadoria? 
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