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Produtividade é uma palavra que está sempre presente no dia a dia 
das operações de call center. Seja na busca por melhores resultados 
ou na otimização do atendimento. Ainda mais quando boa parte dos 
times estão trabalhando de forma remota, o que tem desafiado as 
empresas a encontrar soluções que ajudem nas condições da jornada 
de trabalho destes profissionais, mas que também estejam alinhadas 
ao equilíbrio e bem-estar dos colaboradores.  

como aumentar a produtividade do call center 
trabalhando remotamente

A computação em nuvem tornou-se um ponto chave para o sucesso 
da operação nas empresas. Segundo o estudo "Whole Cloud Forecast 
2021-2025: The Path Ahead for Cloud in a Digital-First World", realizado 
pela IDC, os custos com investimentos em nuvem, como infraestrutura, 
plataformas, profissionais especializados e serviços de software, devem 
ultrapassar 1,3 trilhões de dólares em 2025. Nesse sentido, essa tendência 
mundial deve evoluir de maneira ainda mais efetiva nos próximos anos, 
principalmente ao levar em conta seus novos desdobramentos, como a 
arquitetura multicloud.  

o impacto da arquitetura multicloud nas empresas

Prevenir fraudes e chargebacks, aumentar a taxa de aprovação das 
transações e reduzir os custos com ferramentas antifraude certamente 
são alguns dos principais objetivos e resultados-chave presentes em 
praticamente todas as estruturas antifraude de plataformas digitais, 
como e-commerces, fintechs e até mesmo bancos digitais. No entan-
to, orquestrar um sistema de prevenção a fraudes que seja capaz de 
garantir a superação das expectativas em todos esses quesitos pode 
ser uma tarefa desafiadora.  

Biometria comportamental: eficácia e redução de 
custos nas plataformas digitais
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negócios em pauta

Ducati Streetfighter V4 S chega ao Brasil 
Em pré-venda nacional, das 60 motocicletas disponíveis para 

pronta-entrega no Brasil, o modelo Ducati Streetfighter V4 S 
teve 100% das unidades comercializadas. Com design agressivo 
e performance imbatível, a nova Ducati Streetfighter V4S ressalta 
o maior e mais completo pacote eletrônico do mercado naked. 
O pacote eletrônico de última geração é baseado no uso de uma 
plataforma inercial de 6 eixos capaz de detectar instantaneamente 
o ângulo de rotação, guinada e inclinação da moto no espaço. Os 
comandos gerenciam todas as fases da direção, sendo que alguns 
são responsáveis pela partida, aceleração e frenagem, outros 
supervisionam a tração, outros ainda se relacionam com as fases 
de deslocamento e saída de curva. A Ducati Streetfighter V4 S 
está disponível na cor Ducati Red e tem preço público sugerido 
de R$ 146.990,00.      leia a coluna completa na página 3

Foto: ducati.com/reprodução

news@ti

ii seminário de direito e tecnologia

@Nos próximos dias 20 e 21 de outubro, a Faculdade de Direito 
(FDir)) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) 

realizará o II Seminário de Direito e Tecnologia. O evento online é 
aberto ao público e os interessados podem acompanhar pelo canal 
Inovamack no Youtube, em https://www.youtube.com/channel/
UCi3dUsLmDw-CIqEFrxAgA9A/featured. O evento tem como 
objetivo trazer pesquisadores do Direito, Computação, Comuni-
cação Social e Produção Musical Independente para dialogar com 
alunos e profissionais do Direito sobre regulação da Inteligência 
Artificial, Responsabilidade dos moderadores de conteúdo em 
redes sociais e Direitos Autorais e novas tecnologias. Entre os 
temas abordados estão a responsabilidade dos mediadores da ex-
pressão nas redes sociais, a regulação democrática da Inteligência 
Artificial e direitos autorais e as novas tecnologias. (https://www.
youtube.com/channel/UCi3dUsLmDw-CIqEFrxAgA9A/featured).  

  leia a coluna completa na página 2
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o mundo corporativo é guiado 
por metas, por novos desafios que 
surgem a cada dia e pela exigência 
de uma entrega profissional que 
faça jus aos objetivos e demandas 
estratégicas de um negócio. 

diante desse cenário, é papel das lideranças 
extrair o melhor de seus colaboradores, de 

modo que os anseios de uma empresa (seja ela 
uma startup ou uma companhia tradicional do 
mercado) sejam conquistados de modo ágil e 
sustentável do ponto de vista organizacional.

 
No entanto, para atingirmos esses propósitos 

é preciso muito mais do que a definição de um 
planejamento de metas ousado. Antes mesmo 
dessa etapa, devemos ter a capacidade de 
“olharmos para nós mesmos” e avaliarmos nosso 
próprio desempenho, postura profissional e 
aquilo que estamos transmitindo para os nossos 
times. Você já parou para pensar, por exemplo, 
se as exigências que faz para sua equipe estão 
de acordo com seu nível de entrega ou mesmo 
na forma como se comunica e delega essas 
responsabilidades?

 
Refletir sobre tais pontos é fundamental 

pois, em tempos de busca pelo empodera-
mento dos colaboradores e pela autogestão 
em modelos organizacionais mais colabora-
tivos, a liderança pelo exemplo não é mais 
uma simples opção ou “estilo gerencial”, mas 
uma condição sine qua non para a geração 
de resultados e para conduzirmos nossas 
equipes rumo à excelência. Dentro desse 
contexto, temos também de ter em mente 
que cada uma de nossas atitudes enquanto 
líderes terá um impacto positivo ou negativo 
no desempenho de nossas equipes.

 
Poderemos, neste sentido, tanto reforçar um 

comportamento positivo, engajar e até fazer 
com que um colaborador nos surpreenda e vá 
além de suas metas diárias; quanto estimular 
posturas que não condizem com a cultura da 
empresa, fortalecer falhas de desempenho ou 
mesmo criar inseguranças em um talento e 
bloquear seu potencial criativo. Tudo isso passa 
pela perspectiva de liderança pelo exemplo. 
Em outras palavras: se exijo algo de meu co-
laborador e não sou o primeiro a inspirá-lo, a 
demonstrar que tal meta é possível e que meu 
comportamento se adequa àquilo que espero 
dele, minha autoridade e poder de guiar uma 
equipe, sem dúvida, estará comprometida.

o caminho da liderança pelo exemplo
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Além do mais, temos de rememorar de modo 
contínuo que somos um ponto de referência, 
pontes de impacto (positivo ou negativo) que, 
no melhor dos mundos, irá desempenhar um 
papel de aspiração para um profissional ao longo 
de toda a sua carreira. Essa perspectiva vai de 
encontro, aliás, ao insight de Steve Jobs de 
que devemos ser um “parâmetro de qualidade” 
para as nossas equipes, afinal de contas, nem 
todos “estão acostumados a um ambiente onde 
o melhor é esperado”. 

 
Não por acaso, segundo dados da Gallup 

divulgados pela HSM Management, líderes 
inspiradores conquistam taxas de engajamento 
de 73% em suas equipes (com a ausência deste 
atributo, no entanto, o nível de engajamento 
cai para 9%).

Mas quais são os atributos e as atitudes para as 
quais devo me atentar quando desejo construir 
um modelo de liderança pelo exemplo? Embora 
essa resposta tenha múltiplos direcionamentos, 
elas certamente passam pelos soft skills.

 
Um estudo de 2019 da escola de liderança 

australiana, The Growth Faculty apontou, por 
exemplo, que a habilidade de ouvir (escuta 
ativa), a empatia, o autoconhecimento (self-
-awareness, que se relaciona com o olharmos 

para nós mesmos que comento no início) e 
a humildade para dialogar e convencer (não 
impor) reside entre as principais virtudes de 
uma liderança efetiva e qualitativa.

Além disso, números da Smarp reforçam a 
importância de uma comunicação assertiva, 
com 3 em cada 4 profissionais indicando a 
clareza e transparência na difusão de infor-
mações como os principais atributos que todo 
líder deve possuir.

 
Vale salientar que quando aprimoramos a for-

ma como nos comunicamos e lidamos com cada 
colaborador fomentamos também uma ponte 
para a formação de novas lideranças alinhadas 
com um propósito de mais empatia e atenção 
pelo outro no mercado. É interessante obser-
varmos um dado interessante sobre liderança 
feminina nas empresas: segundo levantamento 
da consultoria americana Korn Ferry, mulheres 
tem maior domínio dos soft skills tão buscados 
pelo mercado para a construção de uma lide-
rança efetiva e que se comunicam diretamente 
com o conceito de liderança pelo exemplo.

 
A pesquisa indica, dentre outras questões, 

que lideranças femininas demonstram uma 
consistência 86% superior na aplicação self-
-awareness, 46% no campo da empatia e 9% 
em inteligência emocional. Tais dados, por sua 
vez, vão de encontro a um amplo estudo da 
Harvard Business Review realizado em 2019, 
que demonstrou que mulheres tem uma pon-
tuação superior em 17 dos 19 principais skills 
de liderança, incluindo comunicação efetiva, 
capacidade de solucionar problemas, de cons-
truir relações e atuar de modo colaborativo.

 
Apesar disso, há um longo caminho para ser 

trilhado pelas lideranças femininas dentro de 
um mercado que só agora começa a debater de 
modo mais presente a disparidade de gênero 
nas companhias. Para termos uma ideia deste 
cenário, no Brasil, apenas 3% das maiores 
empresas do país contam com mulheres como 
CEOs. Para transformarmos este cenário, além 
de fomentarmos tais debates e valorizarmos o 
espaço que cada mulher conquista no mercado, 
temos de pôr em prática o modelo de liderança 
pelo exemplo para inspirar novas e novos líde-
res que abracem a perspectiva de um futuro 
mais diverso.

 
(Fonte: Janine Motta é Comunicóloga, Jornalista 

e Profissional do Marketing, Mestra em Web 
Analytics e pós-graduanda em Marketing pela USP. 

Atualmente é Gerente de Marketing da Docket.

noVo moDelo De ProceSSamento

covid deixou 12 mil órfãos 
Ao menos 12.211 crianças de até seis 

anos de idade no Brasil ficaram órfãs 
de um dos pais vítimas da Covid-19 
entre 16 de março de 2020 e 24 de 
setembro último. Segundo a Arpen-
-Brasil, 25,6% das crianças de até 
seis anos que perderam um dos pais 
na pandemia não tinham completado 
um ano. O levantamento foi feito com 
base no cruzamento entre os CPFs 
dos pais nos registros de nascimentos 
e de óbitos feitos nos 7.645 cartórios 
de registro civil do país (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/mapa-da-mina-para-cada-desafio-um-perfil-de-edge-computing/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/biometria-comportamental-eficacia-e-reducao-de-custos-nas-plataformas-digitais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-aumentar-a-produtividade-do-call-center-trabalhando-remotamente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-impacto-da-arquitetura-multicloud-nas-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/paraiso-fiscal-offshore-termos-e-questoes-juridicas/
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A humanidade tem 
sido displicente com 
a vida. Viver deve 
ser o aproveitamento 
da oportunidade 
para evoluir de 
forma construtiva e 
beneficiadora. 

Se houvesse a união 
dos povos em torno do 
objetivo de alcançar o 

aprimoramento da espécie 
humana, certamente não 
estaríamos enfrentando os 
rigores da mudança climáti-
ca, a severidade da limitação 
dos recursos naturais e da 
sustentabilidade da vida, 
e com certeza as riquezas 
que provêm da natureza não 
estariam sendo partilhadas 
dessa forma desumana com 
todos que se esforçam em 
serem úteis e produtivos 
neste planeta.

Estamos diante das con-
sequências do modo de vida 
inadequado, anunciadas 
há séculos, mas o foco dos 
mandantes era voltado 
prioritariamente para poder 
e dinheiro. Como gado, os 
humanos foram empurra-
dos da terra para os grandes 
currais das regiões metro-
politanas onde quem falava 
em manter áreas florestadas 
era apedrejado. O preço de 
tudo sobe, mas a renda cai. 
Não se sabe como lidar com 
as alterações do clima, nem 
se reconhece o modo errado 
de viver.

Muitos políticos tratam 
o Estado como uma vaca 
leiteira e há anos mamam 
no Brasil, mas cobiçosos, 
sempre querem mais e são 
capazes de matar a fonte 
para se beneficiarem. As 
eleições exigem muito dis-
cernimento da parte dos 
eleitores. Esperemos que 
o eleitorado se inspire em 
suas escolhas para que 
sejam eleitos aqueles que 
tenham um real empenho 
na construção de um país 
digno, tornando-o um lar 
para que possamos evoluir 
em paz e alegria.

Homem é homem e mu-
lher é mulher e deveriam 
se complementar e viverem 
felizes, auxiliando-se mutu-
amente, mas a época é ful-
minante para o bem-querer. 
A ansiedade, o egoísmo e o 
orgulho são fatores adver-
sos que prejudicam a boa 
convivência. Há muita as-
pereza no ar. Sentimos isso 
no trânsito congestionado, 
no transporte precário, nos 
ambientes de trabalho, nos 
conflitos pessoais e mun-
diais que se avolumam. 

Num mundo em que cada 
um só pensa em si e em 
suas vantagens, julgando-

-se melhor que os demais, 
os bons pensamentos e a 
consideração são as melho-
res formas de estabelecer a 
mútua cooperação, em que 
cada um auxilia o outro com 
pensamentos benéficos. 
Houve um tempo em que 
os seres humanos, hóspedes 
do planeta Terra, viviam na 
segurança da regularidade 
dos acontecimentos e tudo 
seguia conforme se previa. 

Mas, de repente, as pes-
soas passaram a agir com 
frieza e a vida começou a 
mudar sem que se pudesse 
saber como seria o amanhã, 
e quais problemas e dificul-
dades surgiriam. Isso gerou 
inquietação e até revolta. As 
pessoas perderam a coerên-
cia, e mudam de opinião se-
gundo os interesses, medo 
ou influências externas. 
Como enfrentar esse novo 
desafio? 

Há uma estrutura de de-
sorientação que visa manter 
a alma adormecida e, na 
indolência, acaba acolhendo 
o lixo das formas de pensa-
mentos maldosos daqueles 
que se entregaram ao prin-
cípio errado. Vivemos sob 
o império da mentira e da 
corrosão dos valores que 
lança os seres humanos na 
destruição do eu interior 
consciente.

Quem semeia colhe; a 
displicência no agir se vin-
ga ferozmente. O que vai, 
vem. As movimentações 
de retorno se aceleram, as 
boas, as más, e aquelas que 
devido à forte vontade das 
pessoas de alcançar o bem, 
se apresentam na forma de 
resgate simbólico. 

No livro Fios do Destino, 
a escritora Roselis von 
Sass explica: “Os espíritos 
humanos se reencarnam 
constantemente em diver-
sos povos e países. Essas 
repetidas vidas terrenas 
tornam-se necessárias, a fim 
de que as criaturas possam 
desenvolver todas as facul-
dades latentes no espírito 
humano”.

O sofrimento reconheci-
do como retorno se torna 
menos traumático pela 
certeza que terá um fim. O 
que causa mais abalos são 
ataques morais e emocio-
nais com sua carga nociva, 
que surgem de repente para 
agredir a alma. Por isso é 
preciso manter puro o foco 
dos pensamentos, pensar 
no bem, e humildemente 
confiar na força das leis da 
Luz do Todo-Poderoso, e 
ir em frente com firmeza e 
coragem.

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

(www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

OpiniãO
Humanidade 
displicente

News@TI
Instituto ESSS lança curso gratuito de 
Inovação em Engenharia

@As últimas tendências da engenharia e o incentivo ao pensamento 
"fora da caixa" foram os pilares para a criação do curso Inovação 

em Engenharia, realizado pelo Instituto ESSS (iESSS). As aulas serão 
ministradas ao vivo por professores especialistas de 1º a 30 de novem-
bro, e os interessados têm até 30 de setembro para se inscrever pelo 
site. Entre os temas abordados estão Inovação, Indústria 4.0, Smart 
Cities, Internet das Coisas, Desenvolvimento Sustentável e Simulação 
Computacional (https://www.esss.co/biblioteca-tecnica/curso-gratis-ino-
vacao-engenharia/?utm_campaign=pre-inscricao_-_curso_inovacao_na_
engenharia&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=RD+Station).

Já Vendeu recebe aporte de R$ 2,5 milhões

@A Já Vendeu, empresa que veio para revolucionar a venda de produtos 
usados pela internet, anunciou o fechamento de um aporte de R$ 2,5 

milhões com a Verve Capital, fundo dos Estados Unidos, e seis grupos de 
investidores-anjo do Brasil: Urca Angels, Poli Angels, Insper Angels,INSEAD 
Angels Club, Hangar 8 e FEA Angels. “Apostamos em trazer um grande 
volume de investidores no momento para estruturar uma rede de apoio 
ainda mais robusta, diversa e experiente. Será um diferencial para o nosso 
crescimento e para as próximas rodadas de investimento” afirma Lucas 
Navarro, CEO da startup e co-fundador. a startup aposta em um modelo 
de negócio que facilita o processo de vendas de produtos usados para  
qualquer pessoa ou empresa (https://javendeu.com/).

ricardosouza@netjen.com.br

Telegram chega a um bilhão 
de usuários

O Telegram, que se apresenta como um serviço de mensagens seguro, similar ao WhatsApp, informou que atingiu 
uma marca histórica: já foi baixado por um bilhão de usuários de smartphones Android. 

Vivaldo José Breternitz (*)

O WhatsApp já havia atingido esse 
número de usuários em   2016, 
mas o Telegram o fez em um tem-

po relativamente mais curto; apenas  
entre 4 e 5 de outubro, ou seja, durante 
o mais recente apagão que atingiu os 
servidores do Facebook e seus serviços 
WhatsApp e Instagram, a plataforma 
fundada pelos irmãos Nikolai e Pavel 
Durov recebeu cerca de 70 milhões de 
novos usuários, considerando aqueles 
que utilizam iPhones.

Segundo a empresa, naquele período 
seu aplicativo funcionou de maneira 
perfeita para a maioria usuários, em-
bora alguns possam ter experimentado 
velocidades um pouco menores do 
que a normal, pelo fato de milhões de 
novos assinantes estarem baixando 
e passando a utilizar o Telegram ao 
mesmo tempo. Não é possível saber 
quantas pessoas continuaram a utili-
zar o aplicativo após os problemas do 
Facebook terem sido superados, mas 
de qualquer forma, chegar a um bilhão 
de assinantes é uma marca importante.

Nas últimas semanas o Telegram 
enfrentou críticas por ter atendido a 
pedido do governo russo no sentido 
de tirar do ar   material publicado por 
apoiadores de Alexei Anatolievitch 

no sentido de que não sejam usados 
para fins escusos, como divulgação de 
notícias falsas, discursos de ódio e ou-
tros. Também sempre estarão sujeitos 
a pressões de governos no sentido de 
criarem dificuldades a opositores e a 
fornecerem informações acerca dos 
mesmos. 

Para os usuários, deve ficar a certe-
za de que apesar de se proclamarem 
seguros, nenhum desses serviços re-
almente o é. 

(*) 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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Navalny, um ativista ferrenho adversário 
do governo de Vladimir Putin.  

Também na Itália o Telegram tomou 
decisões similares, removendo o grupo 
'Basta Dittatura' (Chega de Ditadura), 
formado por contrários à vacinação 
contra a COVID e ao uso de passapor-
tes vacinais para acesso a locais como 
escolas, empresas e restaurantes. 
Também foram removidos grupos que 
pretendiam vender passaportes vacinais 
falsos e que contavam com milhares de 
seguidores. 

De qualquer forma esses serviços 
precisam manter vigilância constante 
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setor audiovisual está passando por 
transformações drásticas em suas for-
mas de produção. As plataformas de 
streaming, que já estavam crescendo 
antes da pandemia, tiveram seu papel 
potencializado durante o confinamen-
to da pandemia. Já  a comunicação 
entre público e marcas constante-
mente está sendo feita via vídeos 
gravados de formas espontâneas nas 
redes sociais, sem a necessidade de 
uma grande produção de marketing. 
Dentro deste cenário, qual o futuro 
das produções audiovisuais? 

Primeiramente, é interessante 
analisar que, durante o período de 
isolamento, o consumo de conteúdos 
audiovisuais se tornou um hábito 
diário, – de acordo com um estudo 
divulgado pela Kantar IBOPE Media, 
quase 99% dos brasileiros assistiram 
a plataformas de streaming, TV, lives, 
redes sociais e videochamadas todos 
os dias. Por isso, diversas empresas 
começaram a investir nesse tipo de 
plataforma, incentivadas pelos novos 
comportamentos dos consumidores. 
A explicação para esse fenômeno é a 
simplicidade em que esses conteúdos 
chegam às pessoas de forma muito 
confortável, já que agora é possível 
ter acesso a lançamentos de filmes e 
séries direto de casa por um valor mais 
barato, ou assistir suas celebridades 
favoritas muitas vezes ao vivo pela 
tela do smartphone.

Além disso, as novas produções cine-
matográficas e a visualização intensa 

de vídeos já são uma realidade que veio 
para ficar mesmo após o fim de qualquer 
traço da pandemia. O novo normal para 
os cinemas são, de fato, as plataformas 
de streaming. Observe que, no Oscar 
de 2021, os filmes produzidos por esses 
serviços conseguiram ultrapassar os 
estúdios tradicionais, com mais de 40 
indicações à estatueta. Isso confirma 
o que muitos esperavam: as salas de 
cinema vão continuar a existir, mas com 
menos força e relevância. 

Já as marcas descobriram que o forma-
to de vídeos só beneficiaram os negócios 
ao notarem o poder da conexão criada 
com o seu público nesse período. Ainda 
assim, o papel das produtoras audio-
visuais não muda, apenas se adapta. 
Nesse movimento de transformação, 
o audiovisual e seus profissionais são 
o futuro. O mundo gira em torno de 
imagem e som. 

É importante que as empresas co-
mecem a arriscar e acompanhar as 
mudanças digitais, modificando seus 
processos, soluções e produtos. O mo-

delo tradicional com que o audiovisual 
foi consagrado já não é viável. Agora, 
além da qualidade de um vídeo não ser 
o mais importante, e sim, a mensagem 
que ele traz, qualquer pessoa com um 
celular na mão, um programa mediano 
de edição e um bom olho, pode pro-
duzir algo eficiente e poderoso. 

O mercado abriu um leque maior 
de oportunidades, até para aqueles 
que não possuem um background 
relevante de cinema ou de TV, mas 
dispõem de ferramentas tecnológi-
cas capazes de sobrepor a qualidade 
da produção audiovisual. Muitas ve-
zes, tornando-a algo secundária, por-
tanto esse nicho precisa caminhar 
conforme as outras áreas. A comu-
nicação atual demanda tecnologia. 
Cada vez mais os consumidores 
querem ver conteúdos personaliza-
dos, que sejam direcionados para os 
seus interesses, e muitas marcas já 
entendem isso. 

O streaming e a nova forma de 
consumir vídeos não devem ser in-
terpretadas como uma ameaça para 
o audiovisual. Essa realidade veio 
para ampliar o potencial desse setor, 
expandindo cultura e informação, 
inovando em criatividade e inclusão, 
e gerando empregos. Não há o que 
temer, porém, é melhor que todos se 
preparem. O momento pós-pandemia 
para o segmento será muito mais 
digital. 

(Fonte: Leandro Alvarenga é CEO da Prime Arte, 
produtora audiovisual especialista em tecnologia).

Com o “boom” do streaming e vídeos,  
o audiovisual é o futuro para as marcas

Cigam lança diferentes modalidades de 
programas de estágio na área de TI

A CIGAM, fornecedora de softwa-
re de gestão empresarial (ERP, CRM, 
BI, RH, PDV e Mobile), anuncia dois 
programas de capacitação profissio-
nal em tecnologia: CIGAM DEVs e 
CIGAM LABs, voltados respectiva-
mente à formação de desenvolvedo-
res de softwares e profissionais para 
áreas de negócios. O objetivo é abrir 
oportunidades para jovens talentos 
interessados em atuar na área de 
TI, especialmente no segmento de 
soluções para gestão empresarial.

Segundo o analista de Educação 
da CIGAM, Cristiano Pereira, o 
projeto visa atender uma demanda 

social, proporcionando capacitação 
de qualidade e, ao mesmo tempo, 
prover o segmento de Tecnologia 
da Informação com profissionais 
qualificados, preenchendo uma 
lacuna profissional cada vez mais 
percebida no setor. “Além de trazer 
conhecimentos técnicos e atividades 
práticas, o programa compartilha 
a cultura corporativa CIGAM e 
capacita pessoas para atuar dentro 
da companhia, ou partirem melhor 
preparadas para o mercado de tra-
balho”, comenta Pereira (https://
www.cigam.com.br/programas-de-
-formacao-cigam).
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D - Programa de 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”. Objetiva 
fomentar a profissionalização de empreendedores e estudantes no 
desenvolvimento de negócios. O programa tem o formato de curta du-
ração, com carga horária de 25h, e completamente online para todos os 
públicos. Entre as disciplinas que serão aplicadas estão: Aprendendo a 
Empreender, Gestão Financeira, Oportunidades de Negócios e Negócios 
Sustentáveis. As inscrições são gratuitas no site (https://faelflix.com.
br/) e as aulas têm início na próxima sexta-feira (22). 

E - Ciências Contábeis 
O processo seletivo para o curso de Ciências Contábeis Dual Study, 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, está com inscrições abertas 
até o dia 23 de novembro. O curso Dual Study é uma modalidade pio-
neira, que permite a formação simultânea do aluno na Universidade e 
na empresa. Conta com o mesmo currículo da graduação em Ciências 
Contábeis, porém, desde o primeiro semestre, o aluno é contratado 
por empresas parceiras, aplicando os conhecimentos aprendidos em 
sala de aula. A prática e a teoria se desenvolvem em conjunto. O curso 
é fruto da parceria entre a UPM e a Câmara Brasil-Alemanha, e conta 
com o apoio de diversas empresas, nacionais e estrangeiras. Outra 
grande vantagem é a oferta de bolsas de 50% a 100%, patrocinadas 
pelas mesmas empresas participantes do programa. Saiba mais em: 
(www.mackenzie.br). 

F - Ônibus Urbanos
A Mercedes-Benz do Brasil está fornecendo 169 ônibus urbanos para 
renovação de frota em Salvador. Os veículos foram adquiridos pelas em-
presas Ótima Transportes e Plataforma Transportes e têm a previsão de 
entrarem em operação nestes próximos dias. Os chassis são do modelo 
OF 1721 e vão operar por todo o município. Com suspensão metálica, 
os veículos têm preparação para ar condicionado, atendendo à legis-
lação deste processo de renovação de frota, sendo 92 unidades para a 
Ótima Transportes e 77 para a Plataforma Transportes. O modelo OF 
1721 é líder nas vendas de ônibus urbanos no país. A Empresa detém 
65% de participação nesse mercado, com 1.954 unidades emplacadas 
neste ano. Todos os ônibus contaram com o financiamento do Banco 
Mercedes-Benz durante as negociações:As unidades foram financiadas 
pela modalidade Refrota, com a participação do Finame. 

A - Trabalhar no Canadá
Morar e trabalhar fora do Brasil se tornou um desejo ainda mais in-
tenso depois da pandemia. A boa notícia é que esse sonho está cada 
vez mais próximo de se tornar realidade. O Canadá busca atrair mais 
de 1 milhão de imigrantes até 2023, a fim de suprir sua alta demanda 
por profissionais nas mais variadas áreas. A Seda Intercâmbios está 
oferecendo uma mentoria individual gratuita para os interessados em 
arrumar as malas com o intuito de avaliar se o candidato atende às 
exigências necessárias para viver no Canadá por meio de um progra-
ma de estudo com possibilidade de trabalho. O grande destaque do 
momento são os cursos técnicos, disponíveis em várias áreas, como 
administração, tecnologia, marketing, turismo e serviços (https://
bit.ly/mentoria-canada).

B - Congressos e Feiras.
A Feira EBS/Evento Business Show, principal encontro da Indús-
tria dos Eventos Corporativos, Incentivos, Congressos, Feiras e 
Treinamentos & Desenvolvimento no país, fechou com sucesso a 
comercialização da edição presencial de 2021, agendada para os 
próximos dias 27 e 28, no Centro de Convenções Rebouças.  Serão 
40 expositores, com a apresentação de um mix de soluções para o 
mercado de eventos corporativos, incentivos, treinamentos, con-
gressos e feiras. O pré-credenciamento é obrigatório e gratuito para 
todos os profissionais que organizam, promovem e realizam eventos 
corporativos, incentivos, treinamentos, congressos e feiras. Saiba 
mais em: (www.feiraebs.com.br). 

C - Encontro de Ferromodelismo 
Guararema sediará no próximo dia 23 (sábado), das 9h às 17h, o 1º 
Encontro de Ferromodelismo do Alto Tietê, na estação ferroviária 
da cidade, com entrada franca e reunindo amantes deste hobby de 
várias cidades da região. Organizado pelo produtor de eventos Ernesto 
Paparelli, este evento conta com apoio da Prefeitura Municipal, da 
ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), restau-
rante Estação Nordestina e a Frateschi, única fabricante da América 
Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições 
reais. O ferromodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, 
e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário 
foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram 
fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. Mais informações 
pelo tel.  (12) 99723-1092.

G - Programação de TI 
Com mais de 300 alunos, a Blue EdTech que atua como uma escola de 
tecnologia para formar programadores e ajudá-los a conquistar uma vaga 
de emprego na área, acaba de abrir as inscrições para a primeira turma de 
2022. Os interessados terão até o dia 19 de dezembro para se inscrever 
para as aulas que começam no dia 17 de janeiro. O curso tem 12 meses de 
duração e segue o modelo ISA (Income Share Agreement), no qual o aluno 
só começa a pagar o equivalente a uma porcentagem do seu salário, quando 
entrar no mercado e estiver ganhando a partir de um valor combinado. 
“Nesse formato de financiamento, conseguimos dar acesso àqueles que não 
possuem condições financeiras para investir numa formação no momento, 
ajudando a transformar a vida das pessoas para que elas transformem o 
mundo”, afirma Daniela Lopes, CEO da Blue (https://blueedtech.com.br). 

H - Apoio Contábil 
A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) retoma atendimentos 
presenciais do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, para Pessoas Físicas e 
Microempreendedor. O atendimento, realizado há 29 anos pelos alunos 
de Ciências Contábeis da Unicid, com a supervisão dos professores e 
apoio técnico da Receita Federal, objetiva oferecer serviços contábeis 
e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas que não conseguem 
pagar um contador ou tem dúvidas e dificuldades nos processos do MEI. 
Os atendimentos gratuitos devem ser pré-agendados pelo e-mail (naf.
unicid@unicid.edu.br), para marcar horário e data conforme disponi-
bilidade da instituição e do interessado.

I - Saúde Suplementar
Estão abertas as inscrições para o “XI Prêmio IESS de Produção Cientí-
fica em Saúde Suplementar”. Podem participar candidatos de qualquer 
nacionalidade, idade e formação acadêmica com projetos de conclusão de 
pós-graduação (especialização, MBA, mestrado ou doutorado) relaciona-
dos à saúde suplementar em uma das três categorias: Economia; Direito; 
e, Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão de Saúde. Além de 
contribuir com o avanço da saúde suplementar no país, a premiação é uma 
oportunidade para dar visibilidade e reconhecer o trabalho dos pesquisa-
dores. As inscrições vão até o próximo dia 29 no site (www.iess.org.br). 

J - Prefeito Empreendedor 
Os prefeitos de todo o país foram convocados a participar da XI edição 
do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. O lançamento da premiação 
marca os 20 anos de existência da iniciativa, que desde 2001, destaca 
o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento 
socioeconômico dos municípios, a partir de projetos e ações que esti-
mulam a formalização, o crescimento e a competitividade dos pequenos 
negócios. O prêmio é um instrumento valioso para identificar prefeitos 
e prefeitas que enxergam nos pequenos negócios aliados para promo-
ver o emprego, a renda, a inovação e o desenvolvimento econômico 
por meio do empreendedorismo. As inscrições já estão abertas em: 
(https://www.prefeitoempreendedor.sebrae.com.br/) e seguem até 4 
de fevereiro de 2022.

Como as tecnologias 
inteligentes estão 

transformando a indústria?

A automação 
industrial vem se 
mostrando cada vez 
mais importante e 
necessária para uma 
maior eficiência, 
produtividade 
e qualidade de 
produção

Para que consigam 
alcançar tal êxito, 
os investimentos em 

tecnologias inteligentes 
vêm ganhando espaço e 
destaque nos mais diver-
sos setores, capazes de 
transformar toda a cadeia 
de produção, otimizar o de-
sempenho e, acima de tudo, 
a assertividade em todos os 
níveis operacionais.

Vistas nas mais diversas 
ferramentas e sistemas, 
essas tecnologias são de-
senvolvidas para que se 
adequem às necessidades 
das indústrias, indepen-
dentemente do porte ou 
segmento. Em outras pa-
lavras, auxiliam para que 
consigam se estruturar e 
rodar de maneira inteligen-
te, por meio das melhores 
práticas que existem no 
mercado. 

Em uma lógica inversa, 
ao invés das companhias 
montarem uma tecnologia 
com base no que acreditam 
ser necessário, é a ferra-
menta quem irá identificar 
essas demandas e, buscar a 
melhor forma de supri-las 
por meio da integração de 
diversas ferramentas.

Como resultado, elas 
geram processos inter-
nos muito mais eficazes, 
reduzindo custos princi-
palmente provenientes 
de trabalhos braçais, mais 
segurança nos processa-
mentos, análise preditiva 
aliada especialmente ao 
uso do Big Data nos sis-
temas e, trazendo um 
importante compliance em 
sua estrutura. A expecta-
tiva, segundo o Instituto 
de Transformação Digital 
(DTI) da Capgemini, é de 

que elas acrescentem até 
US$ 1,5 trilhão à produção 
global do setor industrial 
nos próximos anos.

Em um mercado no qual 
os ataques virtuais vêm 
crescendo e invadindo as 
mais diversas organizações, 
essas tecnologias se tornam 
ainda mais indispensáveis 
para proteger dos dados 
e evitar fraudes. O arma-
zenamento em nuvem em 
sistemas homologados é 
uma das práticas mais uti-
lizadas para este objetivo, 
reduzindo as chances de 
invasões, perda de informa-
ções e, ainda, diminuindo 
os custos que envolvem a 
gestão desses dados.

Quando integradas de 
forma colaborativa, os pró-
prios consumidores finais 
irão sentir seus benefícios 
na entrega de serviços de 
qualidade. Seja por meio 
da inteligência artificial, 
robótica, machine learning 
ou qualquer outro recurso, 
para que se tornem fábricas 
inteligentes, é preciso estar 
preparado para incorporá
-las de maneira organizada 
e planejada. Todo o time 
responsável por esse pro-
cesso deve ter em mente os 
requisitos necessários e, o 
que deve ser feito durante 
o processo.

Ainda, a busca por uma 
empresa especializada 
na implantação de tais 
tecnologias inteligentes 
é indispensável. Apenas 
elas terão o conhecimento 
necessário para guiá-los 
nessa jornada, com pro-
fissionais preparados para 
tal responsabilidade. Não 
há como negar o poder e 
influência da tecnologia na 
sobrevivência e destaque 
dos negócios – contudo, a 
contribuição humana ainda 
será fundamental para que 
sejam supervisionadas e 
gerenciadas, a fim de que 
consigam transformar e 
revolucionar a indústria. 

(*) - É Cofundador da b2finance, 
consultoria especializada em BPO 

- Business Process Outsourcing 
(http://b2finance.com).

Renato Halt (*)

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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br

Foi o que apontou a aná-
lise da série dessazo-
nalizada do Monitor do 

PIB-FGV, divulgada ontem 
(19) pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV). 
Já na comparação intera-
nual, a economia avançou 
4,4% em agosto e 6,7% no 
trimestre móvel terminado 
no mesmo mês. 

Em termos monetários, a 
estimativa é de que no acu-
mulado do ano até agosto de 
2021, em valores correntes, 
o PIB ficou em R$ 5,680 tri-
lhões. Para o coordenador 
do Monitor do PIB-FGV, 
Cláudio Considera, a econo-
mia brasileira continua em 
trajetória de recuperação em 
relação à forte queda de 2020 
causada pela pandemia. Os 
dados indicam que até agos-
to a taxa de crescimento do 
PIB em 12 meses ficou em 

O setor de serviços desde abril apresenta desempenhos positivo 
com a taxa acumulada positiva em 12 meses a partir de junho.

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

O Ministério da Economia detalhou ontem (19) as atu-
alizações do sistema de compras do governo federal, o 
(www.compras.gov.br). As atualizações do “catálogo de 
compras”, até então comprasnet 4.0, foram apresentadas 
por técnicos da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital durante o webinar Novo Catálogo 
de Bens e Serviços.

O compras.gov.br é um sistema desenvolvido pelo Serpro 
em parceria com o Sebrae, com o objetivo de atender tanto 
demandas internas ao governo (planejamento) como do 
ponto de vista competitivo (seleção do fornecedor) das 
licitações governamentais. A iniciativa pretende “simpli-
ficar o modo de consulta de itens e processos no catálogo 
do sistema, além de permitir uma integração com módulos 
de compras em outros sistemas”.

Segundo os técnicos, esta não é ainda a versão finalizada 
da plataforma. As novidades, no entanto, apresentam avan-
ços no sentido de facilitar o credenciamento de empresas 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedo-
res (Sicaf) e para o acompanhamento de oportunidades 
disponíveis para fornecimento de produtos e serviços 
ao governo. A atual versão melhorou a organização e a 
filtragem das pesquisas, de forma a possibilitar buscas 
cada vez mais refinadas. 

Segundo o Ministério da Economia, “com as novas 
funcionalidades, amplia-se o leque de fornecedores de 
produtos e serviços ao governo, permitindo que microem-
preendedores individuais acompanhem as oportunidades”. 
As melhorias nos procedimentos de busca, proporcionadas 

A iniciativa visa simplificar o modo de consulta de itens e 
processos no catálogo do sistema.

Atividade econômica recuou 
1% em agosto, aponta Ibre/FGV
A atividade econômica registrou em agosto um recuo de 1% em relação ao mês anterior e alta de 0,7% 
no trimestre móvel encerrado no oitavo mês do ano, se comparado ao período concluído em maio

O desempenho positivo do 
setor de serviços é um refle-
xo da vacinação contra a Co-
vid-19. “Esse desempenho 
se deve à maior abrangência 
da vacinação, que possibili-
tou a maior interação entre 
as pessoas com idas a hotéis, 
bares, restaurantes, viagens 
etc. Isso é compatível com 
o consumo de serviços por 
parte das famílias que no mês 
de agosto cresceu 8,2%”, 
explicou. 

No trimestre terminado 
em agosto, o consumo das 
famílias subiu 6,5%, se com-
parado ao mesmo período do 
ano passado. O resultado foi 
influenciado, principalmen-
te, pelo crescimento de 9,8% 
nos serviços. Na série com 
ajuste sazonal, o consumo 
das famílias avançou 1,9% 
no trimestre móvel de junho 
a agosto, em relação ao con-
cluído em maio (ABr).

3,6%, em relação à verificada 
nos 12 meses até agosto de 
2020, que apresentou queda 
de 3,1%.

Considera disse que o setor 
de serviços, que registrou 
quedas mensais consecuti-
vas e altas entre março do 
ano passado e igual mês des-
te ano, desde abril apresenta 

desempenhos positivo com a 
taxa acumulada positiva em 
12 meses a partir de junho, 
sendo em agosto de 2,6%. 
“O setor de serviços repre-
senta cerca de 15% do PIB, 
e chegou a ter taxa mensal 
negativa de 22,8% e que 
apresentou taxas positivas 
elevadas desde abril”. 

Sistema de compras governamentais é atualizado

pelo novo design do catálogo, possibilita ao usuário a cria-
ção de uma lista de itens para os processos de compras 
governamentais. 

Além disso, o novo catálogo permitirá, segundo o minis-
tério, “mais transparência no controle do gasto público 
e correta identificação dos itens adquiridos”. De acordo 
com o Painel de Compras, em 2020 o sistema de compras 
do governo federal foi utilizado para operacionalização 
de cerca de 176 mil processos de contratação, com mais 
de 306 mil fornecedores habilitados. No mesmo período, 
as compras governamentais homologadas no sistema 
movimentaram cerca de R$ 108,6 bilhões, o equivalente 
a 1,47% do PIB brasileiro (ABr).

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r



Mais vale um imóvel 
em mãos do que um 

em eterna prospecção

Quem nunca sonhou 
com a casa própria? 
Conquistar um 
imóvel é uma das 
maiores realizações 
na vida

O processo de escolha 
é algo muito impor-
tante que deve ser 

feito com muita calma, 
planejamento e ideias 
certas do que você busca 
para a sua família, tudo 
isso sempre atento e se-
guro para não perder boas 
oportunidades de negócio. 
Muitas pessoas sentem in-
segurança, afinal, é um alto 
investimento que muitas 
vezes significa a utilização 
das economias feitas ao 
longo de toda uma vida. 

Além, é claro, do processo 
parecer muito complicado 
e cheio de etapas a serem 
consideradas: procurar um 
imóvel, definir a forma de 
pagamento e ainda lidar 
com toda a documentação. 
Mas, apesar de aparentar 
ser uma saga interminável, 
é possível aprender a com-
prar um imóvel seguindo 
alguns passos essenciais, 
que permitem fazer uma 
ótima escolha. 

Ter as chaves nas mãos 
pode ser uma realidade, 
basta que a gente otimize 
a nossa procura. Com os 
financiamentos imobiliá-
rios, o sonho de conquistar 
um cantinho para chamar 
de seu ficou ainda mais 
próximo de ser realiza-
do. Atualmente, com as 
condições econômicas 
nacionais de incentivo em 
bens duráveis, a compra de 
um imóvel, por exemplo, é 
uma das mais acessíveis da 
história. 

Tanto que o mercado 
imobiliário é o que mais 
se recuperou da crise 
causada pela pandemia 
do novo Coronavírus, se-
gundo pesquisa realizada 
pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(FIPE), a previsão de 
crescimento para o setor 
em 2021 é de 30%. 

Só no primeiro trimestre 
deste ano, os financiamen-
tos cresceram 113% em 
comparação ao mesmo 
período de 2020. Já que 
a compra de um imóvel, 
muitas vezes, acontece 
somente uma vez na vida, 
é importante que seja 
adequado ao seu perfil e 
ao da sua família, e claro, 
que comporte a rotina e os 
hábitos de todos. 

Os diferenciais são um 
ponto que precisa de maior 
atenção. Por exemplo, se 
os moradores gostam de 
receber visitas e fazer con-
fraternizações, a varanda 
gourmet será essencial. Já 

se o programa preferido é 
assistir filmes e séries no 
conforto do lar, uma sala 
ampla se faz mais necessá-
ria. Para uma família com 
crianças, a área de lazer 
do prédio é fundamental, 
já para um casal que está 
em home office, o espaço 
coworking é mais impor-
tante. 

Todo processo de compra 
começa pela prospecção. E 
existem alguns itens que 
são importantes para uma 
tomada de decisão asser-
tiva. Avaliar a orientação 
solar do apartamento, 
reconhecer os tipos de 
plantas, analisar as formas 
de pagamento, observar 
as características arqui-
tetônicas dos imóveis, são 
alguns dos passos que con-
tribuem para a melhor es-
colha. Esta é uma jornada 
única, mas com informação 
e conhecimento fica muito 
mais fácil de resolver. 

Atualmente esse proces-
so é muito mais rápido e 
simples, sites de imóveis 
estão mais acessíveis e 
com uma tecnologia avan-
çada. Em nossa empresa 
disponibilizamos tour 3D, 
vídeos completos e várias 
opções de comparações. 
Isso ajuda a prospecção 
a ser mais ágil e certeira, 
assim as chances de perder 
boas oportunidades são mí-
nimas e evita o desgaste de 
visitas a imóveis que estão 
fora do padrão desejado. 

Além do preço de venda, 
devem ser considerados 
todos os custos incidentes 
na compra de um imóvel, 
desde as taxas de emissão 
e transferência da docu-
mentação até os custos 
com a mudança e compra 
de mobília. No entanto, 
se houver planejamento e 
controle financeiro, não há 
motivos para ficar inseguro 
com o investimento. 

Em alguns casos, o apar-
tamento é ideal para a roti-
na familiar está anunciado 
por um preço ótimo, mas o 
futuro comprador idealiza 
alguma característica em 
especial e, sem satisfazê
-la, não consegue tomar 
a decisão. A maior conse-
quência é que a demora na 
tomada de decisão pode 
fazer com que você perca 
uma ótima oportunidade e 
poderá se arrepender mais 
para frente. 

Por isso, se você en-
controu um imóvel que 
atendeu suas expectativas, 
analisou as formas de pa-
gamento e a condição no 
momento é facilitadora, 
não tenha medo, invista na 
sua aquisição. 

(*) - É fundador e CEO do Apto, 
marketplace que conecta potenciais 

compradores de imóveis novos a 
construtoras e empreendimentos.

Alex Frachetta (*)
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Poucas pessoas sabem, mas exis-
tem muitas maneiras de iniciar um 
processo de cidadania para imigrar e 
viver legalmente em Portugal. Além 
das modalidades de visto tradicionais 
e a própria descendência de portu-
gueses, há também outras formas de 
autorização para morar no país, como a 
descendência de judeus sefarditas que 
foram perseguidos durante o período 
de inquisição na Europa.

A produtora de conteúdo e apresenta-
dora do canal Vamu Ver!, Cristina Maya, 
é uma das pessoas que seguiu esse 
caminho. “Conseguir esse documento é 
fundamental para quem deseja solicitar 
a cidadania através de antepassados. 
Para isso, foi necessário fazer uma 

pesquisa aprofundada da minha árvore 
genealógica, porque é imprescindível 
apresentar o vínculo com o familiar que 
foi perseguido”, ela conta.

Os sefarditas são os descendentes 
de judeus originários de Portugal e 
da Espanha, que utilizam o idioma 
sefardi como língua secundária. Os 
responsáveis pela emissão do certi-
ficado são as comunidades Israelitas 
de Lisboa ou do Porto e nele constam 
as comprovações de dados pessoais 
do solicitante e as informações sobre 
os antepassados. Para o envio do 
documento, a Comunidade pede uma 
doação de € 500.00 e, caso seja ne-
cessário emitir para cônjuge e filhos, 
o valor passa a € 2500.00.

No entanto, para iniciar o processo é 
fundamental fazer uma pesquisa prévia 
para saber quais são os familiares que 
se encaixam nessa categoria. Cristina 
recomenda o uso de plataformas como 
os sites MyHeritage ou o Family Search, 
que possuem ricos bancos de dados. O 
processo é simples e muitas pessoas 
podem fazer de forma autônoma. “É 
possível encontrar conteúdos de passo 
a passo da solicitação em diversos sites 
na internet e nos tutoriais da série Minha 
Cidadania Portuguesa no canal Vamu 
Ver! no YouTube. 

Além disso, atualmente todas as 
solicitações são feitas online e o envio 
físico é pelos correios, então não é 
necessário ir a Portugal para validar 

ou entregar a documentação. Ainda 
assim, o processo pode necessitar de 
uma pesquisa ainda mais aprofundada. 
No caso de Cristina, também houve 
a contratação de uma genealogista, 
especialista na busca dessas infor-
mações.

Cristina fornece informações sobre 
dicas de viagens, gastronomia e compar-
tilha o dia a dia em Portugal e as expe-
riências de uma brasileira no exterior. 
Por meio de parcerias com agências de 
viagens e hotéis, ela consegue oferecer 
descontos para a sua viagem e estadia, 
além de vídeos com o passo a passo de 
quem quer visitar ou morar legalmen-
te, em Portugal. Saiba mais: (https://
vamuver.com/).

Por isso, a GS Ciência do 
Consumo lança dicas 
para o varejo referente 

à próxima edição, a ser reali-
zada em 26 de novembro, de 
acordo com pesquisas atuais 
do mercado. 

Otimista, o CEO da GS, 
Thiago Simonato, reforça 
que com o fim das res-
trições de horário e ocu-
pação ao comércio, são 
esperados, na Black Friday 
2021, tanto o aumento do 
faturamento quanto da 
frequência de compras, 
em relação aos dados re-
gistrados na edição ante-
rior. O executivo ressalta 
que “o mercado, neste 
momento, é um ambiente 
de experimentação e de 
remodelação por conta das 
transformações ocorridas 
na pandemia. 

Agora, todos os varejis-
tas precisam aprender e 
agir rapidamente visando à 
retenção do consumidor”. 
Dicas para a próxima Black 
Friday: 
	 •	Considerar	 ações	 para	

os dias que antecedem 
a data, pois muitos con-
sumidores já começam a 

Os varejistas precisam aprender e agir rapidamente visando à 
retenção do consumidor. 

Consumidores de 18 
a 35 anos comprarão 
mais no fim de ano 

Estudo global Consumer 
Insights for the 2021 Holiday 
Shopping Season survey (In-
sights do consumidor para a 
pesquisa da temporada de 
compras de fim de ano de 
2021), que entrevistou mais 
de 8.000 consumidores em 
países como Estados Uni-
dos, Reino Unido, Austrália, 
Alemanha, França, Itália, 
Espanha e Israel, aponta 
que os consumidores com 
idades entre 18 e 35 anos 
são mais propensos a aumen-
tar seus orçamentos nesta 
temporada de final de ano 
em comparação com outras 
faixas etárias. 

Os resultados da pesquisa, 
conduzido pela Outbrain, 
plataforma líder de reco-
mendação para a open web, 
descobriram que a velocida-
de de entrega agora está no 
topo da lista de expectativas 
do consumidor: globalmen-
te, 52% dos consumidores 
classificaram a velocidade 
de entrega como um fator 
de influência em suas de-
cisões de compra, seguido 
por 38% dos entrevistados 
valorizando frete grátis ou 
com desconto. 

Além disso, a pesquisa ain-
da revela que 57% dos consu-
midores globais só começam 
a planejar suas compras na 
Black Friday alguns dias ou 
até duas semanas antes. Os 
profissionais de marketing 
que procuram captar a aten-
ção dos compradores neste 
período de fim de ano devem 
identificar as principais 
táticas digitais que podem 
transformar os navegadores 
em compradores. 

Ao tomar decisões de 
compra, os compradores são 
movidos por certos valores 
de marca, com 54% valori-
zando a acessibilidade ou 
disponibilidade da marca, 
seguido pela sustentabili-
dade (47%) e marcas que 
apoiam negócios locais 
(43%). Globalmente, 61% 
dos consumidores identifica-
ram que assistir a um vídeo 
sobre um produto é impor-
tante para seu processo de 
tomada de decisão. - Fonte 
e mais inflormações: (www.
outbrain.com/pt_br). 

Dicas para varejistas terem 
sucesso na Black Friday

Anualmente, o varejista e o shopper aguardam a Black Friday com entusiasmo, o primeiro esperando 
aumentar suas vendas e, consequentemente, seu faturamento e o outro buscando ofertas e boas 
oportunidades de compra

estoque e congelados, 
como carnes e aves 
especiais, pois diante 
do aumento de preços, 
podem ser categorias 
importantes para gerar 
interesse e retorno à 
loja no final do mês de 
novembro. 

Segundo o CEO, a última 
sexta-feira do mês de no-
vembro requer, um posicio-
namento e foco de atuação 
e, dessa maneira, as ações 
ficarão mais claras e direcio-
nadas para diferentes tipos 
e públicos. “A Black Friday 
é um momento de trabalhar 
diferentes consumidores, 
considerando tanto aqueles 
que procuram produtos ou 
objetos de desejo, quanto 
os que buscam produtos 
básicos. 

É importante também 
trabalhar com os clientes já 
fidelizados usando da inte-
ligência do CRM para per-
sonalizar os descontos por 
nichos, atraindo o  shopper 
por meio de ofertas asserti-
vas”, destaca. - Fonte e mais 
informações: (https://www.
brasil.gs).
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buscar boas oportunida-
des antes do dia; 

	 •	Acione	 descontos	 em	
produtos básicos que 
obtiveram aumentos 
de preços nos últimos 
meses; 

	 •	Trace	as	estratégias	para	
a Black Friday junto às 
indústrias e fornecedo-
res, se preparando para 
a demanda e estoque; 

	 •	Aposte	 no	 vínculo	 com	
seus clientes fidelizados 
e ofereça descontos 
em categorias atrativas 
para antecipação das 

compras dos presentes 
de Natal; 

	 •	Invista	no	e-commerce,	
ciente de que o shopper 
está muito mais aderente 
aos canais digitais para 
o setor alimentício pós
-pandemia; 

	 •	Atente-se	 ao	 shopper	
à procura de promo-
ções reais em produtos 
alimentícios visando a 
antecipação do abaste-
cimento para as come-
morações de fim de ano; 

	 •	Atente-se	 a	 produtos	
com possibilidade de 

Portugal dá cidadania para descendentes de judeus perseguidos na inquisição

Prevista para o próximo 
dia 29, a 3ª fase de imple-
mentação do open banking 
trará a integração entre 
o sistema e os meios de 
pagamento, começando 
com o Pix. Para José Luiz 
Rodrigues, especialista em 
regulação da JL Rodrigues 
& Consultores Associados, 
este é o momento em que 
o open banking deixará 
de atuar apenas com o 
compartilhamento de in-
formações e impactará nos 
serviços que chegarão ao 
consumidor.

“É na fase 3 do open 
banking que começará a 
integração nas prestações 
de serviços. Ela ocorrerá de 
forma gradativa, envolven-
do primeiramente o Pix, e 
integrando posteriormente 
os pagamentos com TED e 
transferências entre contas 
na mesma instituição, bole-
tos, débitos em conta e, por 
fim, propostas de créditos”, 
explica o especialista. Com 
esta integração, a tendên-
cia é que as pessoas tenham 
cada vez mais produtos 
e serviços de instituições 
financeiras e fintechs à sua 
disposição. 

“Essa fase proporcionará 
o surgimento de novas so-
luções e ambientes para a 
realização de pagamentos 
e, posteriormente, novas 
dinâmicas para as opera-
ções de crédito. É uma fase 
direcionada para difundir o 

Open banking: integração com Pix 
chega no final do mês

acesso a serviços financei-
ros, de forma mais fácil, mas 
preservando a segurança 
do Sistema Financeiro Na-
cional”.

Caso haja interesse do 
consumidor, ele precisa au-
torizar o compartilhamento 
de seus dados na instituição 
em que possui conta ou 
cadastro.

O cliente vai ser cada vez 
mais ativo, na medida em 
que for impactado por ofer-
tas - e a expectativa é que 
elas surjam cada vez mais, 
porque o mercado estará 
mais competitivo. Iniciada 
em fevereiro, a implemen-
tação do open banking 
envolveu primeiramente 
a integração de sistemas 
entre as instituições finan-
ceiras. Em agosto começou 
a 2ª fase, caracterizada 
pelo compartilhamento 
de informações entre as 
entidades do mercado - 
começando com os dados 

pessoais dos clientes e, 
depois, com os dados 
transacionais.

Agora, começa a 3ª fase, 
a primeira que envolverá 
a integração entre pres-
tação de serviços e será 
direcionada aos meios de 
pagamento. Já na 4ª fase, 
que tem previsão de início 
em 15 de dezembro, o foco  
é a integração de outros 
serviços financeiros. Os 
clientes poderão compar-
tilhar suas informações 
sobre operações de câmbio, 
investimentos, seguros, 
previdência privada e con-
tas-salário. 

Como esta fase inicia o 
compartilhamento de um 
conjunto de informações 
além de produtos e serviços 
bancários tradicionais, ela 
marca o começo da migra-
ção do Open Banking para 
o Open Finance. - Fonte 
e outras informações (ht-
tps://jlrodrigues.com.br/).

A tendência é que as pessoas tenham mais produtos e serviços 
de instituições financeiras e fintechs à sua disposição.
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0009827-03.2021.8.26.0001. Juiz de Direito da 
3ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Assegur Vigilância e Segurança Ltda, CNPJ 02.785.308/0001-15, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios 
de Pagamento S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 35.556,50 
(06/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 24/08/20221.  
 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003901-66.2021.8.26.0510 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro de Rio Claro, Estado de SP, Dr(a). Claudio Luis Pavao, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Keller Transportes e Logistica Ltda, CNPJ 68.090.505/0001-28, com endereço à 
Rodovia Wilson Finardi, km 60-61, Distrito Industrial, CEP 13505-647, Rio Claro - SP que por este 
Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP Centro de Gestão de 
Meios de Pagamento Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 65.601,81, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 06/10/2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1080788-48.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Meisson Real Martelli, CPF Nº299.021.528-05 Nº01.256.193/ 
0001-09, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por CGMP. Centro de Gestão de 
Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 759,21, (Novembro de 2018) que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10% (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1025521-55.2017.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de SP, Dr(a). Lincoln Augusto Casconi, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) T S P Transportes São Paulo Ltda, CNPJ 74.453.465/0001-34, 
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMPP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, alegando em síntese: que a empresa ré contratou os serviços da autora referentes 
à passagem pelas praças de pedágio sem ser necessária a parada dos veículos (“Sem Parar / Via 
Fácil”). Assim, as cobranças dos valores ocorreriam através de emissão de Fatura, com débito 
automático em conta corrente, sendo que os dados foram fornecidos antecipadamente pelo devedor 
quando da contratação dos serviços. A Requerida honrou por diversos meses com o previamente 
contratado, porém não liquidou algumas faturas. Por isso a empresa autora tem por objetivo o 
recebimento da quantia de R$ 37.615,05 referente a faturas vencidas e não pagas. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para que, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, Efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, devidamente 
atualizada, acrescida de honorários advocatícios de 5%, com isenção do pagamento de custas 
processuais ou, no mesmo prazo, Apresente Embargos ao mandado monitório, sob pena de 
conversão em executivo. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 05 de outubro de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0004233-51.2009.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Flávia Martins de Carvalho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Benjamin de Hollanda Cordeiro Júnior, CPF 021.111.857-52, com 
endereço à Rua Paulo Pereira Mota, 61, Santana, CEP 27100-001, Volta Redonda - RJ, que lhe foi 
proposta uma ação de reparação de Danos por parte de Concessionária da Rodovia Presidente 
Dutra S A, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente no dia 28 de 
dezembro de 2007, por volta das 15h00min, onde o requerido estava trafegando com o veículo de 
sua propriedade Ford/Ranger XLT, ano 1997, cor azul, Placa KNC-1810, chassi nº 8AFCR10B6V 
J058330, quando, na altura do Km 272, sentido Norte da Rodovia BR 116, colidiu contra a placa 
diagramática 1m x 2m da rodovia, vindo a danificar o patrimônio público sob concessão da Reque 
rente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 326.874. A 
requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da 
obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que 
realizavam os devidos reparos, nos quais a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a 
quantia de R$ 2.949,40, conforme demonstrativo nos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Processo Físico nº:1002005.42.2016.8.26.0543: Procedimento Comum-Indenização por Dano 
Material Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A Requerido: Anderson Souza 
de Brito, inscrito no RG 11715963, CPF 086.307.847-84. Edital de Citação: Prazo 30 dias, expedido 
nos autos da Ação da Indenizatória por dano material. A Drª. Cláudia Vilibor Breda, Juíza de Direito 
da 2ªVC da Comarca de Santa Isabel-SP, na forma da lei. Faz saber aos, réus, ausente, incerto, de 
paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por 
danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos 
danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu no dia 08/01/2014, por volta 
das 17h42min, o Requerido trafegava pela Rodovia Presidente Dutra – BR 116, sentido norte, Km 
223+320, com seu Caminhão MB 1218, placas LNB - 8612, ano 2008, quando perdeu o controle da 
direção, vindo a colidir contra o barrando e após caindo na ribanceira, danificando patrimônio 
público sob concessão da Requerente. No momento do acidente, as condições meteorológicas eram 
boas, a pista estava seca e em perfeito estado de conservação. Mediante o acidente ocorrido foi 
lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 83128740 (Doc. 04). Os Requerentes também alocou 
pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da 
segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos 
reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a 
quantia de R$ 4.669,94, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Santa Isabel, aos 03 de Outubro de 2021. 

 
Edital de Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 0030109-27.2019.8.26.0100. O Dr. André Augusto 
Salvador Bezerra, Juiz de Direito da 42ªVC do Foro Central da Comarca da Capital/SP, Faz Saber a 
Anna Dalva Florentino Nagamitsu, CPF/ME Nº 259.950.488-05 e seu cônjuge, que, por este Juízo e 
respectivo cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a executada e seu cônjuge em local incerto e 
não sabido, foram determinadas suas intimaçôes, por edital, quanto à penhora que recaiu sobre os 
direitos aquisitivos que a executada detêm sobre o lote 08 da quadra AE do empreendimento 
Thermas de Santa Bárbara – Gleba II, consubstanciados no Contrato Particular de Compromisso de 
Compra e Venda, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Anna Dalva Florentino 
Nagamitsu, CPF/ME Nº 259.950.488-05". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) 
bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. NADA MAIS. Inicia-se o prazo de 15 (quinze)dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.   
Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. Proc. nº 0005412-96.2020.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Guilherme 
Augusto de Oliveira Barna, na forma da Lei, etc. Faz Saber aos que virem ou tomarem conhecimento 
do presente edital de Intimação do Executado: Carlos Antonio Gomes, Brasileiro,(herdeiro de 
Antonio Odon Gomes-R.G. 454.422), expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa - se o Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada sua Intimação, por edital, da penhora que recaiu sobre seu bem imóvel matrícula nº 
42.349 do Cartório de Registro de Imóveis de Avaré/SP, por intermédio do qual fica intimado de seu 
inteiro teor para, se o caso, oferecer Impugnação, no prazo de 15 dias, iniciando-se a contagem 
após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 16 de setembro de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028257- 94.2021.8.26.0100. O MM. Juiz de 
Direito da 32ªVC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Fabio de Souza Pimenta, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Carlos Roberto Stocco Heltai, CPF/ME Nº 030.3893578-01 que nos 
autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 35.417,94, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10% 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 20 de setembro de 2021 

 
Edital de Intimação prazo de 20 dias. Processo nº 0000758-20.2021.8.26.0009 o(a) mm. Juiz(a) de 
direito da 4ªvc, do foro Regional IX-Vila Prudente, Estado de SP, DR. Claudia Ribeiro, na forma da 
lei,etc.Faz saber a Edward Correa da Silva, CPF 334.201.908-59,que por este juízo tramita de uma 
ação em fase de cumprimento de sentença, movida por Momentum    Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, alegando em síntese que foi deferida a sua intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de r$39.617,51 (fevereiro/2021), que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento. encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, iv do CPC, foi determinada a sua intimação por edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de r$39.617,51 
(fevereiro/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do código de processo civil). fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do código de processo civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. nada mais.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0029736-30.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 12ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Lindolfo de Souza Maia, CPF193.679.108-00, nos autos do Cumprimento de 
Sentença, apresentado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 47.686.555/0001 
-00, que, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) respectiva(s) 
Intimação(ões), por Edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo deste edital, efetue(m) o paga 
mento do débito atualizado no valor de R$ 16.108,81 (abril/2018), acrescido de custas, se houver, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, e também honorários advocatícios. Ciente(s), 
ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o(a)(s) executado(a)(s), independente 
mente de penhora ou nova intimação, apresente(m), nos próprios autos, a(s) respectiva(s) 
impugnação(ões)Não sendo a(s) impugnação(ões) apresentada(s), em prol do(a)(s) executado(a)(s) 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e pub. na forma da lei 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005239-29.2021.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes 
Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Montezuma Carvalho Bernardo, Brasileiro, Solteiro, 
Técnico, RG 3834250, CPF 764.713.308-04, com endereço à Rua Hum, 49, Parque Novo Mundo, 
CEP 02181-000, SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 14.401,87,devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%sobre o valor do débito 
e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil) Fica ciente 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 08/12/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0213035-25.2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Monica Di Stasi, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Fernando Lournço Rodrigues Schumacher, RG 3576700, CPF 404.999.607-34, 
Grisógono Gonçalves Freire, RG 884132, CPF 014.855.137-82, e Cyber Tintas Do Centro Ltda, 
CNPJ 04.183.874/0001-82, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Royal 
de Investimento S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 58.068.62 referente ao contrato de 
abertura de crédito fixo – Finame/BNDE. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por edital, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, efetuem o pagamento da quantia acima, devidamente atualizada, e 
efetuem o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou 
apresentem embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Os réus serão 
isentos do pagamento de custas processuais se cumprirem o determinado no prazo. Caso não 
cumpram o determinado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. No caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2021. 

CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A. - CNPJ 16.577.631/0002-99 - NIRE 35.300.442.288 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 01/10/2021 - 1. Data, Hora e Local: 01/10/2021, às 10h, na sede da Companhia, em São Paulo/SP, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 6º andar, Vila Nova Conceição. 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, em decorrência da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital 
social da Companhia. 3. Composição da Mesa: Presidente: Rodnei Bernardino de Souza; Secretário: Marcos Roberto Loução. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a alteração da composição do conselho de administração, em virtude das renúncias apresentadas pelos então 
conselheiros Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Jeronimo José Merlo dos Santos, e Roberto Kutschat Neto; (ii) o aumento do capital social, e (iii) a reformulação e a consolidação do estatuto social. 5. Deliberações: após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1 Considerando que, nesta data, a Companhia recebeu e aceitou, nos termos do artigo 151 da Lei 6.404/76, a renúncia dos então membros do conselho de administração Rodrigo de Almeida 
Pizzinatto, RG 27.715.764-X SSP/SP, e CPF 270.708.278-30; Jeronimo José Merlo dos Santos, RG 3030070704 SSP/RS, CPF 459.077.490-91; e Roberto Kutschat Neto, RG 6.426.623-0 SSP/SP, e CPF 083.256.468-02, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na 
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1.343, Bela Vista, conforme cartas de renúncia anexas à presente ata, os acionistas (i) aprovam a formalização da saída dos referidos conselheiros renunciantes, e (ii) elegem os seguintes membros do conselho de administração, com mandatos 
até 30/11/2022, unificados aos dos demais membros do conselho de administração da Companhia, os quais foram eleitos na AGE realizada em 30/11/2020: (i) Bruno Campos Garfinkel, RG 28.972.375-9 SSP/SP e CPF 267.737.238-09, com domicílio profissional na Alameda 
Barão de Piracicaba, 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012, que deverá atuar como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Marcos Roberto Loução, RG 5.436.328-1 SSP/PR, CPF 857.239.919-49, com 
domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012; e (iii) Daniel Mendes Cassiano, RG 50.050.819 SSP/SP, CPF 071.083.816-64, com domicílio profissional na Alameda 
Barão de Piracicaba, 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 4º andar, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012. 5.1.1 Os membros do conselho de administração ora eleitos, indicados pela acionista Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento para 
todos os efeitos do acordo de acionistas da Companhia, tomam posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos correspondentes termos de posse, lavrados no Livro de Registro de Atas de RCA, na forma da legislação aplicável, e aceitaram os cargos para os quais 
foram eleitos, declarando expressamente, nos termos do artigo 147, §1º, da Lei 6.404/76, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. 5.2 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 19.000.000,00, 
passando o capital social da Companhia de R$ 527.536.000,00 para R$ 546.536.000,00, mediante a emissão de 19.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pelas acionistas Redecard Instituição de Pagamento 
S.A. e Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, nos termos do boletim de subscrição constante do Anexo II a esta ata. 5.2.1 As ações ordinárias são emitidas ao preço de emissão de R$ 1,00, cada uma, que será destinado integralmente para a formação do capital 
social da Companhia. 5.2.2 O preço de emissão do aumento de capital foi fixado com base nos critérios estabelecidos no artigo 170, §1º, da Lei 6.404/76. 5.2.3 Os acionistas declaram que o capital social estava totalmente integralizado, para fins do artigo 170, da Lei 6.404/76. 
5.2.4 Em virtude do aumento de capital social da Companhia ora aprovado, os acionistas aprovam, neste ato, a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 546.536.000,00, dividido em 546.536.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.3 Aprovar a reformulação e a consolidação do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo III a 
esta ata, refletindo as alterações estatutárias aprovadas nesta assembleia. 6. Encerramento: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à impressão desta 
ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 01/10/2021. Rodnei Bernardino de Souza, Presidente; Marcos Roberto Loução, Secretário. Acionistas: 
PORTOSEG S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento p. Marcos Roberto Loução e Celso Damadi; Redecard Instituição de Pagamento S.A. p. Rodnei Bernardino de Souza e Fernando Della Torre Chagas. Conselheiros eleitos: Bruno Campos Garfinkel; Marcos Roberto 
Loução; Daniel Mendes Cassiano. JUCESP nº 497.640/21-1 em 15/10/2021.
Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1. A CONECTCAR Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege por este Estatuto Social e pela legislação vigente que lhe for aplicável. Artigo 2. A 
Companhia tem sede em São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, podendo por decisão da Diretoria criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer 
parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3. A Companhia tem por objeto social: (i) a instituição de arranjos de pagamento próprios, sendo responsável por desenvolver as regras e os procedimentos que disciplinam a prestação de serviços de pagamento ao público; (ii) a 
prestação de atividades, no âmbito do seu próprio arranjo de pagamento ou de terceiros, como instituição de pagamentos, que incluem, mas não se limitam a, prestação dos seguintes serviços de pagamento: (a) disponibilização de pagamento, aporte, transferência e/ou saque 
de recursos mantidos em contas de pagamentos, com possibilidade de utilização de créditos na compra de serviços e produtos; (b) execução ou facilitação de instrução de pagamento relacionada ou não a transações de pagamento referentes a determinados serviços de paga-
mento automático de pedágios e estacionamentos, inclusive transferência originada ou destinada a conta de pagamento; (c) gerenciamento de contas de pagamento detidas por pessoas físicas ou jurídicas; (d) gestão do uso de moeda eletrônica; (e) emissão de instrumentos de 
pagamento; (f) credenciamento e aceitação de instrumentos de pagamento e do uso de moeda eletrônica; (g) execução de remessa de fundos; (h) conversão de moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa; e (i) captura e liquidação financeira das transações de 
pagamento; (iii) a prestação de serviços relacionados e auxiliares aos meios de pagamentos em geral, por conta própria ou de terceiros, incluindo, mas não se limitando a aluguel e manutenção de sistemas de automação, insumos e equipamentos, nacionais e importados ne-
cessários à prestação dos serviços descritos acima; (iv) a participação em sociedades que explorem direta ou indiretamente as atividades descritas nos itens acima; (v) atividades de prestação de serviços de informação relativas ao processamento de dados; e (vi) veiculação de 
publicidade e inserção de materiais de propaganda e publicidade em quaisquer meios, exceto livros, jornais, periódicos e meios de radiodifusão. Artigo 4. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5. O capital social da 
Companhia é de R$ 546.536.000,00, dividido em 546.536.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. §Único. Cada ação ordinária conferirá a seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III - Das Assembleias Gerais - Arti-
go 6. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 primeiros meses após o encerramento de cada exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas em lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem. §1º A AGO e 
a AGE podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas em ata única. §2º A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, ainda, nas hipóteses previstas no §único 
do Artigo 123 da Lei 6.404/1976. §3º A Assembleia Geral instalar-se-á: (i) em 1ª e 2ª convocação mediante a presença de acionistas que representem a totalidade do capital votante da Companhia; e (ii) em 3ª convocação, mediante a presença de qualquer acionista. §4º Os 
acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, respeitadas as disposições da lei. §5º As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, em sua ausência, por qualquer presente escolhido pela maioria dos 
acionistas presentes. Ao presidente da Assembleia Geral caberá a escolha de um secretário entre os presentes. Artigo 7. Todas as deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, no presente Estatuto Social e em eventuais acordos de acionistas 
arquivados na sede da Companhia, serão tomadas por maioria simples de votos, não sendo computados os votos em branco. Artigo 8. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei, deliberar sobre: (i) abertura de capital da Companhia e/ou realização de 
oferta inicial de ações da Companhia; (ii) início ou término de dissolução, falência, liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia ou qualquer Subsidiária; (iii) participação da Companhia em grupos de sociedades, nos termos do artigo 265 da Lei 6.404/76; e (iv) 
a constituição de Subsidiária da Companhia. §Único. Para os fins deste estatuto social: (i) “Subsidiária” significa qualquer Pessoa Controlada, direta ou indiretamente, por qualquer outra Pessoa; (ii) “Pessoa” significa um indivíduo, uma sociedade, independentemente de sua 
forma societária ou local de constituição, uma associação, uma fundação, um consórcio (na forma da Lei 6.404/76), um condomínio, um fundo de investimento, uma sociedade de fato, ou outro ente com ou sem personalidade jurídica; e (iii) “Controle” (e suas variações) significa, 
nos termos do artigo 116 da Lei 6.404/76, a Pessoa, ou grupo de Pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob Controle comum que, direta e/ou indiretamente: (i) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da 
assembleia geral ou reuniões de sócios e o poder de eleger a maioria dos administradores da Pessoa em questão; e (ii) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos de administração da Pessoa em questão. Capítulo IV - 
Administração da Companhia - Seção I - Disposições Comuns aos Órgãos da Administração - Artigo 9. A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria. §1º A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado 
pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão. §2º Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Ar-
tigo 10. A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração fixar a remuneração individual dos Conselheiros e Diretores. Seção II - Conselho de Administração - Artigo 11. O Conselho de 
Administração será composto de 6 membros, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição. §1º Para que sejam elegíveis a compor o Conselho de Administração, os membros indicados ao Conselho de Administração, 
deverão ser graduados em curso superior, em instituição reconhecida oficialmente no país ou no exterior; ter reputação ilibada; ter experiência de, no mínimo, 3 anos compatível com a atuação como membro do Conselho de Administração da Companhia; e atender aos requisitos 
exigidos pela legislação e pela regulamentação aplicáveis, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia. §2º Nenhum membro do Conselho de Administração poderá deliberar, discutir, exercer o 
voto ou, de qualquer forma, se manifestar em assuntos em que esteja, direta ou indiretamente, em situação conflitante com os interesses da Companhia. §3º O Conselho de Administração poderá criar comitês para o assessoramento da administração da Companhia, conforme 
previsto no Regimento de Funcionamento do Conselho de Administração. §4º Serão aplicáveis aos membros dos comitês que venham a ser criados pelo Conselho de Administração para o assessoramento da administração da Companhia as mesmas obrigações e vedações 
impostas por lei e por este Estatuto Social aos administradores da Companhia. §5º Observadas as normas previstas em eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, em caso de vacância ou impedimento por parte de membro do Conselho de Administra-
ção, o acionista que indicou o conselheiro impedido ou que ocupava o cargo vacante, poderá indicar novo membro para compor o Conselho de Administração em reunião específica. Caso o acionista não indique novo membro ou o membro indicado não tenha sido empossado 
em tempo hábil para a próxima RCA, qualquer um dos membros remanescentes indicados pelo referido acionista deverá exercer o voto pelo referido membro vacante ou impedido e poderá votar em nome de um ou mais conselheiros vacantes ou impedidos, até que um novo 
conselheiro seja eleito e empossado. Em caso de ausência de um ou mais membros do Conselho de Administração, o membro ausente poderá ser representado pelo outro conselheiro indicado pelo mesmo acionista. Artigo 12. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordina-
riamente, a cada 2 meses, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. §1º As convocações para as reuniões serão feitas por correspondência entregue mediante recibo e também por e-mail a ser enca-
minhado ao endereço eletrônico de cada membro do Conselho de Administração com: a) antecedência mínima de 5 dias úteis, em 1ª convocação; e b) antecedência mínima de 2 dias úteis, em 2ª e 3ª convocações. Do aviso de convocação deverão constar o local, data e hora 
da reunião, bem como a ordem do dia e todos os documentos e informações necessários para o exercício do direito de voto. As deliberações em RCA deverão limitar-se às matérias previstas na respectiva convocação. §2º Excepcionalmente em casos de urgência, o Presidente 
ou o Vice-Presidente do Conselho de Administração poderá convocar reuniões com antecedência mínima de 3 dias úteis, desde que a urgência seja devidamente justificada na respectiva convocação e que sejam respeitadas as formalidades previstas no §anterior. §3º Só é 
dispensada a convocação prévia da reunião como condição de sua validade se presentes todos os seus membros. §4º As RCA instalar-se-ão: i) em primeira e segunda convocação mediante a presença de pelo menos um membro do Conselho de Administração indicado por 
cada um dos acionistas; e ii) em terceira convocação mediante a presença de qualquer número de membros. §5º Todas as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos presentes e constarão de atas lavradas no respectivo livro 
de Atas de RCA. §6º Será considerado presente às RCA, o conselheiro que: (a) nomear qualquer outro conselheiro como seu representante, observados os termos do Regimento de Funcionamento do Conselho de Administração, desde que a respectiva procuração seja entregue 
ao presidente do Conselho de Administração ou ao presidente da RCA previamente à sua instalação, (b) enviar seu voto por escrito ao presidente do Conselho de Administração ou ao presidente da RCA previamente à sua instalação, via telegrama, e-mail, carte registrada ou 
entregue em mãos, mediante protocolo, ou (c) participar das RCA por meio de conferência telefônica ou videoconferência, desde que todos os participantes possam ser claramente identificados, caso em que a RCA será considerada realizada no local onde estiver o presidente 
do Conselho de Administração. Nesse caso, o voto do membro que participar por meio de videoconferência ou conferência telefônica deverá ser autenticado pelo presidente da RCA e, posteriormente, formalizado por escrito pelo conselheiro que tenha participado à distância e 
anexado à respectiva ata em até 2 dias úteis da data da reunião, podendo o voto por escrito ser substituído pela assinatura da correspondente ata pelo conselheiro que participou à distância. Artigo 13. O Conselho de Administração terá 1 Presidente e 1 Vice-Presidente, que 
serão apontados anualmente em Assembleia Geral com aprovação pela unanimidade de votos dos presentes. §1º O Presidente do Conselho de Administração deverá presidir as reuniões do referido órgão, ou, na ausência deste, por qualquer outro membro escolhido pela 
maioria dos membros presentes. §2º O Vice-Presidente exercerá as funções atribuídas ao Presidente neste Estatuto em suas ausências e impedimentos temporários, independentemente de qualquer formalidade. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presi-
dente e do Vice-Presidente, referidas funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente. Artigo 14. Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam cometidas por lei ou pelo Es-
tatuto Social: (i) aprovar e acompanhar as políticas de aplicação geral da Companhia; (ii) eleger e destituir a Diretoria, bem como fixar-lhes as respectivas remunerações, observado o limite geral estabelecido pela Assembleia Geral; (iii) fixar a orientação geral para negócios da 
Companhia; (iv) aprovar o plano de negócios da Companhia; (v) acompanhar e avaliar anualmente o desempenho do Diretor Superintendente, em particular na execução do plano de negócios da Companhia, bem como acompanhar a avaliação do restante da Diretoria elabora-
da pelo Diretor Superintendente; (vi) submeter à Assembleia Geral propostas sobre abertura de capital e/ou oferta inicial de ações da Companhia, fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, envolvendo a Companhia, ou sua dissolução, e reforma estatutária; (vii) propor 
à Assembleia Geral a constituição de outras sociedades, bem como a aquisição, pela Companhia ou por quaisquer de suas Subsidiárias, de participações em outras sociedades; (viii) autorizar a celebração de acordo de acionistas pelas Subsidiárias; (ix) propor à Assembleia 
Geral a aquisição ou o resgate de ações da própria Companhia, para manutenção em tesouraria ou cancelamento, bem como a respectiva alienação, observadas as disposições legais; (x) decidir sobre a concessão de garantias, de qualquer valor, a quaisquer terceiros que não 
sejam Subsidiárias da Companhia, bem como sobre a concessão de garantias, a suas Subsidiárias, em valor superior ao que vier a ser fixado pelo Conselho de Administração como competência da Diretoria, em reunião específica; (xi) escolher e destituir auditores independen-
tes da Companhia; (xii) fixar os limites dentro dos quais a Diretoria poderá, sem a prévia autorização do Conselho de Administração, contratar empréstimos ou financiamentos, no país ou no exterior; (xiii) propor à Assembleia Geral a contratação de empréstimos e/ou a capitali-
zação, quando efetuados através da outorga de direitos conversíveis e/ou de emissão de títulos mobiliários conversíveis em capital da Companhia; (xiv) deliberar sobre a assunção de obrigações em contratos de financiamento e/ou de empréstimos que imponham restrições à 
distribuição de dividendos ou à disponibilidade de ações da Companhia; (xv) deliberar sobre a contratação de operações financeiras que contenham cláusula prevendo vencimento antecipado da dívida da Companhia em caso de inadimplemento de obrigações de outra socieda-
de do mesmo grupo econômico e/ou terceiros; (xvi) manifestar-se sobre as demonstrações financeiras e os relatórios da administração ao final de cada exercício social, bem como sobre a proposta de distribuição do lucro líquido apurado e a destinação de resultados e reservas; 
(xvii) aprovar o levantamento de demonstrações financeiras em períodos inferiores ao exercício social, a distribuição de dividendos com base em tais demonstrações financeiras ou em balanços intermediários, bem como o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, 
nos termos da legislação aplicável; (xviii) aprovar a realização de investimentos, pela Companhia e/ou por suas Subsidiárias, em valor superior ao que vier a ser fixado pelo Conselho de Administração como limite de alçada da Diretoria, em reunião específica; (xix) aprovar a 
celebração, alteração ou término, pela Companhia e/ou por suas Subsidiárias, de negócios jurídicos, de qualquer natureza, em valor superior ao que vier a ser fixado pelo Conselho de Administração como limite de alçada da Diretoria, em reunião específica; (xx) aprovar a 
transferência, oneração ou alienação, de qualquer forma, de direitos de propriedade intelectual, registrados ou não, registráveis ou não, da Companhia e/ou de suas Subsidiárias; (xxi) decidir sobre a alienação de bens do ativo permanente ou alienação de participações em 
Subsidiárias, quando o valor da operação ultrapassar, de forma isolada ou agregada, em um mesmo exercício fiscal ou em um período de 12 meses, aquele que vier a ser fixado pelo Conselho de Administração para o limite de alçada da Diretoria; (xxii) aprovar a aquisição de 
bens e contratação de serviços, de qualquer natureza, pela Companhia ou por suas Subsidiárias, fora do curso normal dos negócios; (xxiii) decidir sobre qualquer contrato celebrado entre, de um lado, a Companhia e/ou suas Subsidiárias e, de outro lado, seus acionistas e as 
Coligadas, Controladas, e Controladoras destes, incluindo sem limitação, tanto para a Companhia como nas demais hipóteses, os respectivos Conselheiros, Diretores ou parentes até terceiro grau (tanto da Companhia e/ou de suas Subsidiárias, quanto das Acionistas e/ou das 
Coligadas, Controladas e Controladoras das Acionistas), restando claro que, caso se trate de um contrato com determinada Acionista, suas Coligadas, Controladas e Controladoras, bem como os respectivos conselheiros, diretores ou parentes até 3º grau, os Conselheiros indi-
cados pelo acionista em questão ficam impedidos de votar em referida deliberação; (xxiv) aprovar a forma de exercício do direito de voto e demais direitos políticos da Companhia nas sociedades de que participe, bem como das Subsidiárias da Companhia nas sociedades de 
que participem; (xxv) aprovar o Regimento de Funcionamento do Conselho de Administração; (xxvi) aprovar alteração relevante nas políticas contábeis e nas práticas de divulgação de informações da Companhia, exceto quando exigido por lei ou pelos princípios contábeis ge-
ralmente aceitos no Brasil; e (xxvii) propor o aumento de capital não previsto no plano de negócios à Assembleia Geral. Artigo 15. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta por no mínimo 2 e no 
máximo 5 Diretores, sendo um Diretor Superintendente e um Diretor Administrativo Financeiro, a serem eleitos pelo Conselho de Administração com mandato unificado de 2 anos, permitida a reeleição. §1º O Diretor Administrativo Financeiro deverá se reportar ao Diretor Supe-
rintendente. §2º O Diretor Superintendente será avaliado anualmente pelo Conselho de Administração, que poderá propor sua substituição. §3º Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, 
em qualquer dos casos, o prazo de gestão. Artigo 16. A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, podendo ser convocada pelo Diretor Superintendente ou, na sua ausência, pelo Diretor Administrativo Financeiro. §Único. As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria 
serão registradas em livro próprio. Artigo 17. Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, este Estatuto Social e o Conselho de Administração lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. Artigo 18. Subordinado à orien-
tação do Conselho de Administração e sem prejuízo das competências gerais previstas em lei, compete ao Diretor Superintendente: (a) estabelecer o modelo de gestão da Companhia e zelar por seu cumprimento; (b) dirigir os negócios da Companhia e fixar as diretrizes gerais, 
visando ao desenvolvimento das atividades da Companhia, de acordo com a orientação traçada pelo Conselho de Administração; (c) dar cumprimento às deliberações do Conselho de Administração e às disposições estatutárias; e (d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, 
restando claro que o Diretor Superintendente deve se reportar diretamente ao Conselho de Administração. Artigo 19. A representação da Companhia dar-se-á sempre por meio da assinatura de (i) dois Diretores em conjunto, (ii) um Diretor em conjunto com um procurador 
constituído na forma do §único abaixo, ou (iii) por dois procuradores agindo em conjunto, constituídos na forma do §único abaixo. §Único. Os instrumentos de mandato serão sempre outorgados ou revogados por dois Diretores, em que constarão os poderes específicos do(s) 
mandatário(s) e, excetuando-se as procurações outorgadas para fins judiciais ou para representação em processos administrativos, não terão prazo superior a um ano. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 20. O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido dos acionistas 
e possui as competências, responsabilidades e deveres definidos em lei. §Único. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 4 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Finan-
ceiras e Destinação dos lucros - Artigo 21. O exercício social terá início no 1º dia do mês de janeiro e término no último dia do mês de dezembro de cada ano. Artigo 22. Ao fim de cada exercício social, será levantado o balanço patrimonial e preparadas as demais demons-
trações financeiras exigidas por lei. §1º Do resultado do exercício, após as deduções dos prejuízos acumulados e das provisões para o imposto de renda, serão deduzidas, observados os limites legais, as participações dos Administradores e Empregados da Companhia, se e 
quando deliberado pela Assembleia Geral, nos limites e formas previstos em lei. §2º Do lucro líquido do exercício, aplicar-se-ão 5% na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social, observado o disposto no §1º do Artigo 193 da Lei 6.404/76. §3º Do lucro 
líquido ajustado, nos termos do Artigo 202, inciso I, alínea “a”, da Lei 6.404/76, destinar-se-ão: (i) aos acionistas um dividendo obrigatório não inferior a 25%; e (ii) à reserva de realização de investimentos um percentual de até 75%, que juntamente com a reserva legal, poderá 
alcançar 100% do capital social. §4º Fica facultado à Companhia o levantamento de balanços trimestrais e/ou semestrais; havendo lucro em tais balanços, poderá haver distribuição de dividendos intermediários, observadas as disposições da lei, por deliberação prévia do Con-
selho de Administração, vedada a distribuição “ad referendum” pela Diretoria. §5º O Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. §6º A Companhia, 
por deliberação do Conselho de Administração, poderá pagar juros sobre o capital próprio aos seus acionistas, nos termos do Artigo 9º, §7º, da Lei 9.249/95 e legislação pertinente, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório. Artigo 23. 
Os dividendos e os juros sobre o capital próprio de que trata o §6º do Artigo 22, atribuídos aos acionistas, não renderão juros e, se não reclamados após 3 anos a contar da data do início de pagamento de cada dividendo ou juros sobre o capital próprio, prescreverão em favor da 
Companhia. Capítulo VII - Liquidação, Dissolução e Extinção - Artigo 24. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral. §1º O modo de liquidação será determinado em Assembleia 
Geral, que elegerá também o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. §2º A Assembleia Geral nomeará o liquidante, fixará os seus honorários e estabelecerá as diretrizes para seu funcionamento. Capítulo VIII - Acordo de Acionistas - Artigo 25. Na 
forma do Artigo 118 da Lei 6.404/76, a Companhia observará os acordos de acionistas arquivados na sua sede, cabendo à administração zelar pelo seu cumprimento, abstendo-se de registrar transferência de ações e criação de ônus e/ou gravames contrários às suas disposições. 
O presidente das assembleias e de reuniões da Diretoria não computarão os votos proferidos em infração a referidos acordos de acionistas devidamente arquivados. §1º As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e obrigarão terceiros tão logo 
tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Companhia. Os administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral ou das RCA, conforme o caso, deverão agir de acordo com o estabelecido 
em lei. §2º Na hipótese de qualquer conflito entre as disposições deste Estatuto Social e de acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, as disposições dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia deverão prevalecer, até o limite permitido pela 
legislação aplicável. Capítulo IX - Ouvidoria - Artigo 26. Fica instituído o componente organizacional de Ouvidoria, em conformidade com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.433 de 23/07/2015. Artigo 27. O Ouvidor é investido em seu cargo pelo prazo de 2 anos, 
admitida a recondução ao cargo, sucessivamente, sem limite de tempo. §Único. No caso de afastamento definitivo do Ouvidor por motivo de demissão, destituição ou substituição o Conselho de Administração deverá indicar um substituto interino, imediatamente, devendo per-
manecer na função até que se indique um novo Ouvidor, o qual iniciará um novo mandato de 2 anos. Artigo 28. A Companhia tem como compromisso: (i) criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela trans-
parência, independência, imparcialidade e isenção; e (ii) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o 
exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Artigo 29. São atribuições da Ouvidoria: (i) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento 
primário a Companhia; (ii) atuar como canal de comunicação entre a Companhia e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e (iii) informar ao Conselho de Administração ou, na sua ausência, à Diretoria da instituição a respeito das ativi-
dades de Ouvidoria. Artigo 30. São atividades da Ouvidoria: (i) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; (ii) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das deman-
das, informando o prazo previsto para resposta; (iii) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; (iv) manter o Conselho de Administração ou, na sua ausência, a Diretoria da Companhia, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumpri-
mento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da Companhia para solucioná-los; e (v) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e ao Conselho de Administração ou, na sua ausência, à Di-
retoria da Companhia, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Artigo 31. O Conselho de Administração nomeará o Ouvidor mediante observância de que preencha as 
condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos, com mandato de 2 anos. §Único. O Conselho de Administração poderá destituir o Ouvidor 
caso o mesmo descumpra as atribuições previstas nos artigos 29 e 30 ou substituí-lo, a qualquer tempo. Capítulo X - Juízo Arbitral - Artigo 32. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, se instalado, ficam obrigados a resolver, por meio 
de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda das disposições deste Estatuto Social e da legislação aplicável. §1º A disputa será submetida e administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comér-
cio Brasil-Canadá (“CCBC”) de acordo com o seu regulamento, em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem, exceto no que este for modificado pelas disposições a seguir ou por acordo entre as partes envolvidas. §2º A sede da arbitragem será na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, onde será proferida a sentença arbitral. A lei material aplicável será a da República Federativa do Brasil (sem recurso a regras sobre conflitos de normas), sendo vedado aos árbitros julgar por equidade. A arbitragem deverá ser conduzida no 
idioma português. §3º A arbitragem será conduzida por 3 árbitros, sendo que cada parte envolvida no litígio (demandante e demandada) do procedimento arbitral nomeará um árbitro. Caso sejam mais de uma demandante ou demandada, as demandantes conjuntamente e as 
demandadas conjuntamente indicarão seu respectivo árbitro. Cumprindo aos 2 árbitros nomeados definir de comum acordo um terceiro árbitro, que atuará como Presidente do tribunal arbitral. §4º Qualquer decisão proferida no procedimento arbitral será considerada definitiva. A 
sentença arbitral, que poderá ser parcial, deverá ser proferida por escrito e devidamente fundamentada de acordo com as leis materiais da República Federativa do Brasil, sendo vedado o julgamento por equidade. §5º Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer 
das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas judiciais que visem à obtenção de medidas cautelares para proteção ou salvaguarda de direitos ou de cunho preparatório previamente 
à instauração do tribunal arbitral, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à arbitragem. Para o exercício das citadas tutelas jurisdicionais, bem como para quaisquer medidas de natureza executória, os acionistas e a Companhia elegem o foro central da comarca da 
Cidade de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Quaisquer pedidos ou medidas implementadas pela autoridade judicial deverão ser notificados sem demora ao CCBC, devendo o CCBC informar ao tribunal arbitral, que, quando ins-
taurado, poderá rever, conceder, manter ou revogar a medida de urgência solicitada. §6º Para facilitar a completa resolução das controvérsias, e após o pedido de qualquer uma das partes, o presidente da Câmara, antes de instaurado o tribunal arbitral, e se assim permitido pelo 
regulamento da CCBC, decidir sobre a consolidação de procedimentos arbitrais envolvendo as partes relacionadas ao Estatuto Social da Companhia. Após sua instauração, o tribunal arbitral poderá, em um período de até 60 (sessenta) dias da sua constituição, consolidar o 
procedimento arbitral com qualquer outro procedimento arbitral envolvendo as Partes relacionadas ao Estatuto Social da Companhia, bem como modificar ou ratificar eventual decisão anterior do presidente da CCBC sobre a matéria. Os procedimentos arbitrais não deverão ser 
consolidados, exceto se: (i) existirem questões de fato ou de direito comuns aos procedimentos, fazendo com que a consolidação dos procedimentos seja mais eficiente do que a existência de procedimentos separados; e (ii) nenhuma parte relacionada a este Estatuto Social for 
prejudicada com a consolidação por meio de atrasos indevidos e/ou conflitos de interesses. §8º As partes concordam que a arbitragem deverá ser mantida em confidencialidade e seus elementos (incluindo-se as alegações das partes, provas, laudos, decisões, outras manifesta-
ções de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral) somente serão revelados ao tribunal arbitral, às partes, aos seus advogados e a qualquer pessoa necessária ao desenvolvimento da arbitragem, exceto se a divulgação: 
(i) decorra de lei; (ii) vise a proteger um direito; (iii) seja necessária para a tomada de alguma medida judicial, ou seja exigida para cumprimento das obrigações impostas pelas decisões proferidas na arbitragem, por lei ou por qualquer autoridade governamental; ou (iv) seja ne-
cessária para a obtenção de aconselhamento legal, regulatório, financeiro, contábil ou similares. §9º Exceto se diversamente determinar a decisão arbitral, as despesas incorridas na arbitragem serão divididas igualmente entre as partes envolvidas no procedimento arbitral, com 
exceção daquelas próprias de cada parte com relação à condução do procedimento, incluindo honorários advocatícios. São Paulo, 01/10/2021. Rodnei Bernardino de Souza - Presidente; Marcos Roberto Loução - Secretário.

Aos 08/09/2021, na sede da Sociedade Empresária Limitada situada na Rua Gumercindo Saraiva, 96 - Jardim Europa
- São Paulo/SP - Cep 01449-070, presente a acionista, representando a totalidade do capital social da Sociedade,
nos termos do artigo 1.072, § 2º do Código Civil. Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o Sr. Himad
Abdallah Mourad que aceitando a incumbência, convidou a mim, Armando da Silva Moreira para secretariá-lo.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: a-) Alteração do capital social da companhia. b-) Aprovação da alteração de endereço
da companhia. c-) Aprovação do projeto de Estatuto Social. Deliberações: Feita a leitura das propostas constantes
da Ordem do Dia, do estatuto, sendo tudo posto em discussão pelo Sr. Presidente, passou-se a votação, verificando-
se a aprovação unânime através do voto da única sócia representando a totalidade das quotas presente, de todas
as propostas, sem quaisquer ressalvas, ficando assim deliberado: 1- Alterar o capital da companhia para
R$ 5.000.000,00. 1.1 Em virtude da alteração, a cifra do capital social, passará a ser representada por 5.000.000,00
já devidamente integralizadas em moeda corrente nacional, ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, rece-
bendo o acionista (1) uma ação ordinária para cada quota anteriormente detida, a distribuição consta do Anexo I
desta ata. Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi esclarecido estar a sociedade anônima
dispensada de efetuar o depósito previsto no número III do artigo 80 da Lei nº 6.404/1976. 2 - Alterar o endereço da
sede para Rua Francisco Diogo de Assis Vasconcelos, 15 - Piratininga - Osasco - Cep nº 06230-010. 3 - Aprovar o
Estatuto Social que constitui o Anexo lI desta ata e que ficará arquivada na sede da Sociedade Anônima. Encerra-
mento: Nada mais a declarar, foi encerrada a assembleia. São Paulo, 09/09/2021 Presidente: Himad Abdallah
Mourad, Diretora: Leonice Jotesso Villani. JUCESP nº 462.728/21-3 em 23/09/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.  Estatuto Social. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Duração e Objeto. Artigo 1º: Sob a deno-
minação de GGX Global Participações S.A. fica constituído uma sociedade anônima, pela transformação da soci-
edade limitada denominada GGX Global Participações Ltda CNPJ nº 42.603.967/0001-08 que se regerá por estes
Estatutos e, nos casos omissos, pelas disposições legais que lhe forem aplicadas. Artigo 2º: O objeto da sociedade
será a Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e
Holdings de instituições não financeiras bem como a importação e exportação desses produtos. Artigo 3º: A soci-
edade terá a sua sede, domicílio legal e foro na cidade de São Paulo a Rua Francisco Diogo de Assis Vasconcelos,
15 - Piratininga - Osasco - Cep nº 06230-010, podendo criar e manter sucursais, agências, filiais e escritórios em todo
o território nacional, a critério da Diretoria. Artigo 4º: O prazo de duração da sociedade será indeterminado. Capítulo
II - Do Capital e das Ações. Artigo 5º: O capital social e de R$ 5.000,000,00 dividido em 5.000.000 ações ordinárias
e comuns, no valor de R$ 1,00 cada uma. § único: As ações serão ao portador ou nominativas, desde que integra-
lizadas, a vontade dos acionistas, e individuais em relação a sociedade, que reconhecerá um proprietário para cada
ação. Artigo 6º: Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. Artigo 7º: A sociedade será
administrada por uma Diretoria composta de 2 membros (acionistas ou não), mas residentes no país e com designa-
ção de Diretor Presidente e Diretor Comercial com mandato de 3 anos, sendo facultada a reeleição. § único: Cada
Diretor eleito, para garantir a sua gestão nos negócios sociais, prestará a caução de duas ações da sociedade,
sendo a caução deles válida como investidura. Artigo 8º: A Diretoria terá as atribuições e poderes que a lei lhe
confere para assegurar o funcionamento regular da sociedade, podendo assumir obrigações em nome desta, contrair
empréstimos industriais, fazer a aquisição de maquinário para ampliação ou renovação das instalações, podendo dar
as garantias necessárias, inclusive penhores, ficando, ainda, autorizada a instalar, manter e extinguir filiais, sucur-
sais ou agências em qualquer parte do território nacional. §1º: Para alienar, onerar ou gravar bens imóveis, necessário
se torna o consentimento expressos dos senhores acionistas, outorgados em Assembléia especialmente convocada
para esse fim. §2º: Cada Diretor, dentro de sua esfera de ação, fica investido dos poderes necessários a prática dos
atos e operações relativos aos fins da sociedade, podendo representá-la em juízo ou fora dele, observadas as
normas a seguir estabelecidas: Ao Diretor-Presidente incumbe presidir as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraor-
dinárias, reuniões da Diretoria ou quaisquer outras. Aos Diretores-Gerente e Industrial incumbe, separadamente,
dirigir todos os negócios sociais de qualquer natureza ou espécie, desde que estejam dentro dos fins da sociedade;
representar ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele e perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais e
Municipais, autarquias e quaisquer entidades ou pessoas, onerar bens móveis ou mercadorias, assinar papéis, livros
e documentos; emitir, sacar, aceitar e endossar letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, cheques e demais

GGX GLOBAL PGGX GLOBAL PGGX GLOBAL PGGX GLOBAL PGGX GLOBAL PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.
CNPJ 42.603.967/0001-08 - NIRE 3530057578-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
títulos de créditos; endossar conhecimentos de transportes em geral; receber dinheiro, passar recibo e dar quitação;
assinar contratos de qualquer natureza e escrituras pública e particulares; abrir e movimentar contas em Bancos e
estabelecimentos de crédito, emitindo e endossando cheques. Ao Diretor Industrial cabe, ainda, distribuir as funções
industriais dos operários, admitindo-os e demitindo-os, apresentar relatórios mensais do movimento industrial, com
as considerações que julgar necessárias, surgindo medidas no sentido de melhoria técnica da produção ou quaisquer
outras do interesse social; organizar de um modo geral e fiscalizar tudo que for diretamente relacionado com a
produção industrial. §3º: A Diretoria poderá, a qualquer tempo, nomear um ou mais procuradores para fins específi-
cos, devendo tal autorização levar as assinaturas de pelo menos 2 Diretores. Artigo 9º: Na hipótese de vaga ou
impedimento temporário de um dos Diretores, será o mesmo substituído pelo outro, que acumulará as funções ate que
a Assembléia Geral eleja o substituto. Artigo 10º: Os Diretores terão a sua remuneração fixada pela Assembléia que
os eleger, e só perceberão quando no exercício de seus cargos, estendendo-se, também, as gratificações e percen-
tagens que lhes forem atribuídas. Artigo 11º: No caso de vaga ou impedimento definitivo do cargo de qualquer dos
Diretores, a sua substituição se fará por nova eleição na Assembléia Geral que, para isso, será convocada. § único:
O diretor substituto que for eleito completará o mandato do Diretor substituído. Artigo 12º: No caso de ausência ou
impedimento temporário do Diretor-Presidente, a sua substituição será feita pelo Diretor-Gerente. Artigo 13º: Em caso
de ausência ou impedimento temporário do Diretor-Gerente ou do Diretor Industrial, a Diretoria promoverá reunião e
indicara o substituto. Artigo 14º: No caso de vaga de todos os cargos da Diretoria, o Conselho Fiscal indicará, dentre
os acionistas, os Diretores substitutos para funcionarem até que a Assembléia Geral eleja a nova Diretoria. Capítulo
IV - Do Conselho Fiscal. Artigo 15º: A sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 3 membros efetivos e outros
tantos suplentes, acionistas ou não, mas residentes no pais, eleitos anualmente pela Assembléia Geral e que pode-
rão ser reeleitos. § único - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembléia
Geral que os eleger. Artigo 16º: O Conselho Fiscal tem os poderes e as atribuições que a lei lhe confere. Capítulo
V - Da Assembléia Geral. Artigo 17º: As Assembléias Gerais são ordinárias ou extraordinárias, presididas pelo
Diretor-Presidente e, na sua ausência ou impedimento, pelo acionista escolhido entre os presentes, a quem ca-
berá escolher o Secretário. Artigo 18º: A Assembléia Geral Ordinária se reunira anualmente, nos quatro primeiros
meses de cada ano, para discutir, examinar e aprovar o relatório, balanço geral e demais contas da Diretoria,
assim como o parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre qualquer assunto de interesse social. Artigo 19º: A
Assembléia Geral Extraordinária se reunirá quando convocada e deliberará sobre o projeto constante no edital de
convocação. Artigo 20º: Aos acionistas será admitida a presença nas Assembléias, uma vez que sejam exibidas
as ações ou certificados de seu depósito em estabelecimentos bancários. Capítulo VI - Do Exercício Social,
Lucros, Reservas e Dividendos. Artigo 21º: O ano social encerrar-se-á em trinta e um de dezembro de cada ano,
quando, então, será procedido o levantamento geral do balanço. §1º: A sociedade poderá levantar balanços se-
mestrais ou em qualquer outra época do ano, obedecendo-se nesses casos, aos preceitos técnicos constantes
no artigo 22 destes Estatutos. §2º: A diretoria poderá, em qualquer tempo, antecipar, pela forma que julgar con-
veniente, a distribuição de dividendos, em função dos balanços levantados, subordinando-se essa medida a
aprovação posterior da Assembléia Geral. §3º: Os balanços poderão ser certificados por peritos, em sociedade
revisora de reconhecida idoneidade, podendo, a revisão, ter caráter permanente e ficando a Diretoria autorizada
a instituí-la e mantê-la. Artigo 22º: Os lucros líquidos, regularmente apurados nos balanços, serão distribuídos na
seguinte conformidade: 5% para a constituição de Reserva Legal; o restante será distribuído corno dividendos
aos acionistas, e corno percentagem a Diretoria e terá as demais aplicações que forem deliberadas pela Assem-
bléia Geral, sob proposta da Diretoria. § único: A atribuição de porcentagem da Diretoria somente se verificará
quando aos acionistas for assegurado um dividendo mínimo estabelecido pela Lei nº 6.404/76. Artigo 23º: Os
dividendos, uma vez aprovados pela Assembléia Geral Ordinária, serão distribuídos aos acionistas em época
determinada pela Diretoria, mediante aviso aos interessados. Artigo 24º: Os dividendos não reclamados não ven-
cerão juros e, no prazo de 3 anos, prescreverão em favor da sociedade. Capítulo VII - Da Liquidação. Artigo 25º:
A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo a Assembléia Geral eleger o liquidante
e o Conselho Fiscal que devera funcionar no período da liquidação e determinar a sua remuneração. São Paulo 10/
09/2021 Advogado: Fernando Nelson Fontoura - OAB: 419.312.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. - CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954 

Extrato da Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 10/9/21. Aos 10/9/21, às 10hs, na sede social. Presença: Totalidade dos 

membros da Diretoria. Aprovaram por unanimidade (i) o encerramento da filial em Guarulhos/SP, na Estrada Presidente Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, 3500, Parque São Miguel, CEP 07260-000, CNPJ nº 05.401.842/0009-26, autorizando que sejam adotadas todas 

as providências necessárias perante os órgãos públicos competentes para implementação da referida deliberação. Nada mais. JUCESP nº 

476.051/21-6, em 1/10/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação Ordinária

Conselho Deliberativo
Nos termos do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos, do regimento
interno aplicável e, da liberação da Diretoria Executiva da Associação Portuguesa de
Desportos para a realização de Reunião Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo, convocados para a Reunião
Ordinária, a ser realizada no Salão Nobre do clube, localizado à Rua Comendador Nestor
Pereira número 33, Canindé, no dia 27 de outubro de 2021, com início às 19:00h, em
primeira convocação, com a maioria dos seus membros, ou, em segunda chamada, meia
hora depois, com a presença mínima de 50 (cinquenta) conselheiros. Será observada a
seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e a apreciação da ata da reunião anterior;
2. Expediente; 3. Apresentação da Diretoria dos resultados sobre a campanha “Vamos à
Luta”, e parecer da comissão fiscalizadora formada pelos conselheiros Sr. Antero G
Marques e Sr. José Magalhães Tavares; 4. Nomeação de comissão para analisar,
discutir possíveis alterações/adequações do Estatuto Social do clube; 5. Convocação
do Vice Presidente de Futebol através da Diretoria Executiva para esclarecimentos
sobre suas atividades à frente do departamento de futebol, conforme determina o
Estatuto Social do clube; 6. Conhecer e deliberar o Parecer da Comissão de Ética Do
Conselho Deliberativo; 7. Conhecer e deliberar sobre Proposta Orçamentária enviada
pela Diretoria para o exercício vindouro; 8. Varias; Seguiremos os protocolos
recomendados pelos órgãos de saúde com distanciamento mínimo de 1,50 m entre as
cadeiras, com medição de temperatura corporal dos conselheiros na entrada,
disponibilização de álcool gel 70%, e a obrigatoriedade do uso de máscaras individuais
de proteção. Será autorizada exclusivamente a entrada de conselheiros com mandato
em vigor. Atenção : Nos termos estatutários, as ausências dos conselheiros deverão
ser OBRIGATÓRIAMENTE justificadas por escrito, inclusive por e-mail para
conselho@portuguesa.com.br
Cordialmente;

José Roberto Cordeiro - Presidente Conselho Deliberativo
Vital Vieira Curto - Vice Presidente Conselho Deliberativo
Artur Monteiro Vieira - 1º Secretário Conselho Deliberativo

Rodrigo Mendes Barreto Neto - 2º Secretário Conselho Deliberativo

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

sua agência de confiança, ou ligue para
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 20 de outubro de 20216

NicoElNino_CANVA

e demandando um shelter ou um invólucro. Eles podem 
estar em locais remotos – o que aumenta o tempo de 
deslocamento do técnico até a implementação de edge 
computing.

 

3Condicionados e Controlados - Esses são espaços 
construídos para um propósito e são seguros e controlados 
climaticamente. A única diferença entre os sites costuma 
ser a densidade de racks.

 

4Comercial e Escritórios - Esses são espaços ocu-
pados por data centers de edge com controle de climatiza-
ção existente, mas limitado, e sites que são normalmente 
menos seguros.

Na economia digital, o sucesso de uma organização é medido em milissegundos. Ao baixar o tempo de acesso à sua web page,  
o portal de e-Commerce do Wal-Mart EUA passou, na Black Friday de 2020, a gerar 2% a mais de vendas. 

Alex Pope (*)

A explosão de dados consolidada pela pandemia fez 
com que  ganhos como esses dependam cada vez 
mais de um novo modelo de processamento – o edge 

computing – que, ao implementar milhares de data centers 
próximos do ponto de consumo do dado, consegue reduzir 
de forma eficaz a latência. 

 
A mudança para o edge foi a tendência mais importante 

nos data centers depois da nuvem. A introdução de novas 
tecnologias e aplicações nas áreas de transportes inteligen-
tes, telessaúde e inúmeras outras, assegura que o edge está 
aqui para ficar. O aumento da computação e do trabalho 
remoto alimentado pela pandemia apenas acelerou a tran-
sição. Com a disseminação do edge computing, torna-se 
essencial aprofundar como o edge computing é organizado, 
classificado e aplicado às mais diversas demandas. Isso 
ajudará os gestores a fazerem as melhores escolhas. 

 
Esse trabalho de definição é baseado em estudos realizados 

pela Vertiv a partir de alguns critérios (https://www.vertiv.
com/pt-latam/). O inicial diz respeito à funcionalidade e às 
características de TI que cada site de edge computing pre-
cisa para oferecer suporte. Logo em seguida entra em cena 
o footprint físico da rede de edge computing e, finalmente, 
analisa-se os atributos de infraestrutura necessários para 
que cada implementação de edge computing efetivamente 
suporte os processos de negócios. 

 
O ambiente físico e as características de cada site de 

edge computing podem ser classificados do seguinte modo:
 

1Severos e Robustos - Esses sites demandam 
sistemas e invólucros mais robustos para fazer a proteção 
contra grandes quantidades de partículas suspensas no 
ar (ambientes hostis). Em geral, são sites industriais com 
a ameaça de exposição dos racks à água. É comum que o 
data center de edge esteja instalado nas proximidades de 
tráfego ou maquinário pesado. 

 

2Independentes ao Ar Livre - Esses são sites ao 
ar livre e sem presença humana, expostos aos elementos 

5Especiais - Esses sites provavelmente compartilham 
características com uma das categorias acima, mas precisam 
ser tratados de forma diferente devido a requisitos regula-
tórios ou legislações que podem estar ligados à aplicação, 
à localização ou a outros fatores.

 
Outra classificação estratégica diz respeito aos locais 

(topologia da rede) onde serão implementados os data 
centers que suportam aplicações de edge computing. 

 

6Geograficamente Dispersas - Esses sites têm 
tamanho semelhante e estão dispersos por grandes 
áreas geográficas - normalmente um país ou uma região. 
Esse tipo de topologia é muito usada no varejo, com 
lojas espalhadas por um país, e também em bancos e 
financiadoras que contam com redes de agências para 
atendimento ao cliente.

 

7Radialmente Distribuídas (Hub and Spoke) - Esse 
modelo também cobre uma grande área geográfica. A dife-
rença é que os sites de edge computing estão organizados 
em diversas implementações menores ao redor de um hub 
maior. Redes de telecomunicações e de logística tendem a 
adotar este modelo.

 

8Concentradas Localmente - Essas são redes me-
nores, em geral, atendendo a configurações de campus, 
como é comum nos setores de saúde, educação e sites 
industriais. Esse modelo também tende a ter uma quan-
tidade de pequenas implementações conectadas a uma 
instalação central.

 

9Fronteira Autossustentada - Esse padrão, com foot-
prints amplamente espalhados, variando de topologias 
regionais a globais, consiste dos sites de edge individu-
ais de grande tamanho. Esses sites de edge computing 
podem ter diversas das características dos data centers 
tradicionais. 

A diferença é que os data centers tradicionais nor-
malmente são projetados e implementados de maneira 
clássica, em um edifício, enquanto as implementações de 
edge computing nesse modelo costumam ser baseadas 
em data centers modulares. É comum que esses sites 
sejam usados por provedores de nuvem para atender 
áreas consideráveis. Versões menores são comumente 
usadas também para aplicações de recuperação de de-
sastres (disaster recovery).

 
Esses critérios de classificação de sites de edge com-

puting simplificam as tarefas de configurar, construir 
e implementar a solução sob medida para o desafio de 
negócios da empresa. Há um ganho em padronização que 
revoluciona a disseminação da cultura de edge compu-
ting no mercado. 

 
A meta é facilitar os processos de decisão das empre-

sas que sabem que, para avançar em 2021 e também no 
futuro, é essencial distribuir o processamento de dados 
entre a nuvem (cloud computing) e a borda da rede 
(edge computing). 

 
(*) - É vice-presidente de soluções de rack integradas.
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Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
CNPJ/ME: 38.199.406/0001-18 - NIRE: 35300558502

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de setembro de 2021
1. Data, hora e local: No dia 23 de setembro de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 
960, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04534-004 (“Companhia”). 2. Convocação e presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia, conforme assinaturas abaixo. 3. Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão; Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a celebração, pela Companhia, 
na qualidade de garantidora, do “Instrumento Particular de Prestação de Fiança e Outras Avenças” (“CPG”), a ser celebrado entre Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), 
Banco Alfa de Investimento S.A. (“Banco Alfa” e, em conjunto com Santander e Bradesco, os “Fiadores”) e Banco Bradesco BBI S.A., na qualidade de estruturador, Coremas IV Geração de Energia SPE Ltda. 
(“Coremas IV”), Coremas V Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas V”), Coremas VI Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VI”), Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VII”), Coremas VIII 
Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VIII” e, em conjunto com Coremas IV, Coremas V, Coremas VI e Coremas VII, as “Afiançadas”), na qualidade de afiançadas, Edmond Chaker Farhat Junior (“Edmond”), 
Rafael Sanchez Brandão (“Rafael” e, em conjunto com a Companhia e Edmond, os “Garantidores”), a Companhia, Coremas Holding S.A. (“Coremas Holding”) e Coremas Holding II S.A. (“Coremas Holding II” e, 
em conjunto com a Coremas Holding e os Garantidores, os “Acionistas”), por meio do qual os Fiadores concordam em emitir cartas de fiança bancária, de prazo determinado, no valor de R$ 306.893.684,34 
(trezentos e seis milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) (“Valor do Compromisso Inicial”), observado que, após a (a) celebração de aditamentos 
aos Contratos de Financiamento (conforme definido abaixo) para a alteração da curva de amortização do principal das dívidas para o atendimento dos indicadores do comprometimento da capacidade de 
pagamento das Afiançadas, conforme definido nos Contratos de Financiamento, em valor máximo de 70% (setenta por cento), a exclusivo critério dos Fiadores; ou (b) apresentação pelas Afiançadas de certi-
ficação de produção de energia atualizada com resultados satisfatórios para os Fiadores, a seu exclusivo critério, o valor total das cartas de fiança será aumentado em R$30.000.000,00 (trinta milhões), tota-
lizando R$336.893.684,34 (trezentos e trinta e seis milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) (“Valor Total do Compromisso”), observados os 
Limites de Garantia e as Participações nas Cartas de Fiança (conforme definidos no CPG) (as “Cartas de Fiança”), mediante o cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no CPG, em 
garantia dos seguintes contratos de financiamento com o objetivo de financiar, no longo prazo, a implantação, construção e desenvolvimento, pelas Afiançadas, da Central Geradora Fotovoltaica - UFV Coremas 
IV, V, VI, VII e VIII, no município de Coremas, no Estado da Paraíba (“Projeto”), celebrados entre as Afiançadas e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”): (a) Contrato de Financiamento por Instrumento 
Particular Nº 28.2020.70.18522, celebrado entre Coremas IV e BNB, no valor principal de R$66.347.026,08 (sessenta e seis milhões, trezentos e quarenta e sete mil, vinte e seis reais e seis centavos), conforme 
aditado; (b) Contrato de Financiamento por Instrumento Particular Nº 28.2020.639.18937, celebrado entre Coremas V e BNB, no valor principal de R$69.937.549,76 (sessenta e nove milhões, novecentos e 
trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos); (c) Contrato de Financiamento por Instrumento Particular Nº 28.2020.695.18939, celebrado entre Coremas VI e o BNB, no valor 
principal de R$67.891.803,92 (sessenta e sete milhões, oitocentos e noventa e um mil, oitocentos e três reais e noventa e dois centavos); (d) Contrato de Financiamento por Instrumento Particular Nº 
28.2020.510.18919, celebrado entre Coremas VII e BNB, no valor principal de R$66.358.652,29 (sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove 
centavos); e (e) Contrato de Financiamento por Instrumento Particular, celebrado entre Coremas VIII e BNB, no valor principal de R$66.358.652,29 (sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, 
seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos) (em conjunto, conforme aditados de tempos em tempos, os “Contratos de Financiamento”); (ii) a outorga pela Companhia, em favor dos Fiadores, 
de garantia fidejussória, como fiadora, principal pagadora e solidariamente responsável por todas as obrigações e valores, principais ou acessórios, assumidos pelas Afiançadas nos termos do CPG e das 
Garantias, incluindo, sem limitação, as Comissões, Valor de Reembolso (conforme definidos no CPG) e o ressarcimento de toda e quaisquer quantias despendidas pelo Fiador decorrentes do CPG e das respec-
tivas Cartas de Fiança, encargos e outras despesas decorrentes do CPG, das respectivas Cartas de Fiança e das Garantias, devidos pelas Afiançadas, bem como todo e qualquer custo ou despesa, inclusive de 
honorários advocatícios, em decorrência de processos, procedimentos, outras medidas judiciais, arbitrais e/ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes do CPG, das 
Cartas de Fiança e/ou das Garantias (conforme definido no CPG), inclusive verbas de caráter indenizatório, incorridos e demonstrados pelos Fiadores e sempre em observância aos termos e condições previstos 
no CPG e demais Documentos da Operação (conforme definido no CPG), renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 
333, § único, 364, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839, todos do Código Civil, e nos artigos 130 e 794, do Código de Processo Civil (“Garantia Fidejussória”); (iii) a outorga, pela Companhia, em 
favor dos Fiadores, de garantia de alienação fiduciária sobre 51% (cinquenta e um por cento) das ações representativas do capital social da Coremas Holding e da Coremas Holding II detidas pela Companhia, 
presentes ou futuras, e dos direitos, frutos e rendimentos decorrentes de tais ações alienadas fiduciariamente (“Alienação Fiduciária Ações Holdings”), em garantia de todas as obrigações assumidas pelas 
Afiançadas, pelas Garantidores e pelos Acionistas no âmbito do CPG (“Obrigações Garantidas”), mediante a celebração do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras 
Avenças”, a ser celebrado entre Fiadores, Companhia, Coremas Holding e Coremas Holding II (“Contrato AF Ações Holdings”); (iv) a outorga, pela Companhia, das procurações no âmbito do CPG e do Contrato 
AF Ações Holdings (“Procurações”), irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à vigência dos referidos contratos, independentemente das limitações temporais para outorga de procuração 
previstas no Artigo 21º, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia, e outorgarão poderes aos Fiadores para atuar de forma isolada ou em conjunto, e estritamente nos termos previstos nas Procurações, 
representando uma exceção à forma de representação prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, devendo manter as Procurações válidas durante todo o período dos contratos, inclusive mediante 
a outorga de novas procurações em substituição, se necessário; e (v) celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos e documentos relacionados ao CPG, às Cartas de Fiança, ao Contrato AF 
Ações Holdings, às Procurações, e respectivos instrumentos contratuais, incluindo, mas não se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documen-
tos que se façam necessários ou convenientes. 5. Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia e em observância aos itens “l”, “m”, “n” e “o” do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, os 
membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar: (i) os termos e condições, e celebração, pela Companhia, do CPG, na qualidade de Garantidora 
e de Acionista, bem como a assunção de todas as obrigações ali previstas pela Companhia; (ii) a outorga, pela Companhia, em favor dos Fiadores, da Garantia Fidejussória; (iii) outorga, pela Companhia, em 
favor dos Fiadores, da Alienação Fiduciária Ações Holdings, em garantia das Obrigações Garantidas, mediante a celebração do Contrato AF Ações Holdings; (iv) a outorga pela Companhia das Procurações, 
irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à vigência dos referidos contratos, independentemente das limitações temporais para outorga de procuração previstas no Artigo 21º, Parágrafo 
Único do Estatuto Social da Companhia, e outorgarão poderes aos Fiadores para atuar de forma isolada ou em conjunto, e estritamente nos termos previstos nas Procurações, representando uma exceção à 
forma de representação prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, devendo manter as Procurações válidas durante todo o período dos contratos, inclusive mediante a outorga de novas procurações 
em substituição, se necessário; e (v) celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos e documentos relacionados ao CPG, às Cartas de Fiança, ao Contrato AF Ações Holdings, às Procurações, 
e respectivos instrumentos contratuais, incluindo, mas não se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documentos que se façam necessários ou 
convenientes. 5.1. Os membros da Diretoria da Companhia foram autorizados a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização e efetivação das matérias acima aprovadas perante órgãos 
públicos e terceiros em geral. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lavrada, aprovada e assinada por todos os presentes. Presença: A totalidade dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia: Rafael Sanchez Brandão, Edmond Chaker Farhat Junior, Marianne Albers, Patricia Muratori Calfat, Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo e Celso Francisco Pinto 
Junior. São Paulo, 23 de setembro de 2021. Mesa: Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de setembro 
de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 497.034/21-9 em 14/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Startup é um termo recente, apesar 
de ser reconhecido por muita gente. 
Existem algumas definições diferen-
tes para o que seria uma empresa 
deste modelo, porém é unânime que 
é sinônimo de inovação. Existem 
startups nos mais diversos segmen-
tos, mas um que vem se destacando 
é o biodigital. Atualmente, existem 
cerca de 5 mil startups do setor no 
país, o que corresponde a mais de 
30% do total, segundo a Associação 
Brasileira de Startups (ABS).
	 •	O	que	são	startups	biodigi-

tais?	-	Podem ser identificadas 
como o conceito de unir tudo o 
que é bio (saúde, alimentação, 
agronegócio etc.) com o digital. 
Ou seja, é uma colaboração de 
vários setores que unem recur-
sos biológicos com a tecnologia. 
Essas empresas são comumente 
chamadas de healthtechs, food-
techs, agtechs, indtechs, entre 
outras indústrias.

  “Aprendemos sobre essa con-
vergência biodigital, que é a 
colaboração entre os setores de 
saúde, alimentação e agrone-
gócio com objetivo de acelerar 
as inovações, aproveitando o 

que há de melhor no Brasil”, 
afirma Paulo Humaitá, CEO da 
Bluefields Aceleradora.

	 •	Grande	potencial	brasileiro	-	
O Brasil possui muito potencial 
para se tornar referência em 
bioinovações no mundo. Recur-
sos naturais e financeiros são 
dois pontos importantes para a 
convergência biodigital e são en-
contrados com muita facilidade 
no país. De acordo com o BNDES, 
o Brasil investe cerca US$326 
bilhões na área da bioeconomia.  

  Deve-se acreditar que o futuro 
do Brasil está no biodigital, 
pois uma questão importante 
quando se trata desse assunto 
são os diferentes biomas que 
são encontrados aqui. O Brasil 
possui seis biomas e cada um 
conta com suas características 
próprias, o que representa uma 
riqueza inigualável. Segundo o 
Ministério do Meio Ambiente, o 
Brasil possui mais de 20% do nú-
mero total de espécies da Terra, 
o que eleva o país ao primeiro 
lugar entre os 17 países com as 
maiores biodiversidades.

Além disso, todos os anos vemos 

que os investimentos em startups 
só aumentam, ou seja, existem 
recursos financeiros disponíveis 
para a aplicação no setor biodigital. 
Segundo a Associação Brasileira de 
Startups (ABS), as empresas deste 
modelo receberam um investimento 
de R$19,7 bilhões em 2020. O valor 
investido bateu recorde, já que no 
ano anterior o valor foi de R$8,7 
bilhões. 

Outra questão importante que con-
seguimos perceber é a aproximação 
da academia com a indústria, mesmo 
que ainda falte uma integração maior 
entre essas duas áreas. A parte de 
pesquisa é muito importante para as 
startups, ainda mais as biodigitais, 
e essa união pode ser muito inte-
ressante para as possibilidades de 
inovação nos setores do país.

“O Brasil possui muito potencial 
para se tornar um celeiro de bioi-
novações em breve e, podemos 
perceber que a colaboração entre 
bio e tecnologia será benéfica para 
o nosso país”, finaliza Paulo. - Fonte 
e mais informações, acesse: (https://
acelera.bluefieldsdev.com/ebook-
biodigital).

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Em mais de 240 estações 

da rede de metrô de Moscou, 
agora é possível pagar por 
uma passagem simplesmente 
olhando para uma câmera, uti-
lizando aquela que parece ser 
a primeira aplicação em massa 
de um sistema de pagamento 
por reconhecimento facial. 

Os passageiros podem aces-
sar a opção de pagamento 
por reconhecimento facial 
vinculando sua foto, cartão 
bancário e cartão do metrô 
ao aplicativo Mosmetro. Os 
responsáveis dizem que todas 
as informações serão cripto-
grafadas e que as informações 
capturadas pelas câmeras 
instaladas nas catracas serão 
armazenadas de forma segura, 
não sendo passadas a órgãos 
que não compõem o sistema 
de transportes, como a polícia, 
por exemplo. 

Tratando-se de um regime 
autoritário, como o russo, é di-
fícil acreditar nessa afirmação, 
ainda mais sabendo-se que 
desde 2017, as autoridades 
adicionaram tecnologia de 
reconhecimento facial às 170 
mil câmeras de segurança da 
cidade, como parte de seus 
esforços para identificar pre-
tensos criminosos nas ruas. 

Ativistas foram à justiça 
contra essa medida, sem 
êxito; no início deste ano, a 
Reuters relatou que essas 
câmeras foram usadas para 
identificar pessoas presentes 
às manifestações antigover-
namentais que aconteceram 
na época. 

Stanislav Shakirov, funda-
dor do Roskomsvoboda, um 
grupo que visa proteger os 
direitos digitais dos russos, 
disse à imprensa que a Rússia 
está se aproximando de países 
autoritários como a China, 

que dominam e utilizam 
amplamente a tecnologia de 
reconhecimento facial, e que 
como o metrô de Moscou 
é uma instituição governa-
mental, certamente todos os 
dados chegarão às forças de 
segurança. 

Enquanto isso, o Parlamen-
to Europeu recomendou aos 
governos da União Europeia 
que banissem o reconheci-
mento facial automatizado 
em espaços públicos, es-
pecialmente em função da 
taxas relativamente altas de 
reconhecimentos equivoca-
dos, especialmente aqueles 
que envolvem determinadas 
faixas da população. 

Nos Estados Unidos, alguns 
governos locais estão banindo 
o uso da tecnologia em espa-
ços públicos, o que ocorreu 
nos estados de Massachusetts 
e Maine, por exemplo, estando 
em andamento projetos de lei 
que pretendem estender essa 
proibição a todo território 
americano. 

Em São Paulo, uma das 
concessionárias de linhas do 
metrô foi condenada a pagar 
uma indenização por capturar, 
sem autorização, imagens de 
usuários que transitavam por 
suas estações; no início deste 
ano, o governo estadual vetou 
projeto de lei que autorizava 
a utilização dessa tecnologia 
no transporte público. 

Não se pode deixar de reco-
nhecer que essa ferramenta 
pode ser muito útil para a 
sociedade como um todo; 
o que se espera é que ela 
continue a ser aperfeiçoada e 
usada apenas quando houver 
certeza de que não causará 
problemas. 

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

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Uma das tecnologias que ressur-
giu é a dos QR Codes ou Códigos 
QR, amplamente utilizados em 

embalagens de produtos e em cartazes 
de estabelecimentos comerciais. Seu 
uso tem crescido nos últimos meses. 
De acordo com um estudo realizado 
pela MobileIron, 86% dos usuários de 
smartphones leram um Código QR no 
ano passado. 

No entanto, 34% dos entrevistados 
não se preocupam com a segurança ao 
usar esses códigos. Por esse motivo, a 
Check Point® Software Technologies 
Ltd., uma fornecedora líder de soluções 
de cibersegurança global, alerta sobre 
os riscos cibernéticos associados aos 
Códigos QR. “Os QR Codes são códigos 
de resposta rápida bidimensionais que 
incorporam uma URL embutida em 
uma imagem que, quando lida, permite 
o acesso a um site. Seu funcionamento 
é semelhante ao de qualquer programa 
de encurtamento de URLs”, diz Fernan-
do de Falchi, gerente de Engenharia 
de Segurança da Check Point Software 
Brasil.

“Os Códigos QR apresentaram um 
novo impulso na sua adoção, que, 
com a sensação de confiabilidade e 
de ausência de perigo os tornam um 
novo vetor de ataque”. Um caso prá-
tico realizado pela Carnegie Mellon 
University (Pensilvânia), destaca a 
falta de preocupação com a proteção 
de dados pessoais na utilização desse 
sistema. Os especialistas da universi-
dade colocaram centenas de pôsteres 
com Códigos QR em diferentes locais 
e, após um mês, 225 pessoas leram os 

De acordo com um estudo realizado pela 
MobileIron, 86% dos usuários 

de smartphones leram um 
Código QR no ano passado. 

Códigos QR: ameaça cibernética 
que ressurge após a pandemia

A pandemia promoveu uma mudança radical no mundo. Empresas de todos os setores entenderam 
ser necessário se reinventar e adotar ferramentas tecnológicas para resolver alguns dos problemas 
gerados pela crise sanitária
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VA sistema poderia dar acesso a dados 
de localização, iniciar o download de 
software malicioso no computador 
(cavalos de Troia bancários, malware, 
entre outros) e até mesmo efetuar 
pagamentos. Nesse sentido, os especia-
listas da Check Point Software apontam 
que o smartphone é um dos objetivos 
prioritários dos cibercriminosos, já 
que de acordo com o Relatório de 
Inteligência de Ameaças da empresa, 
durante os últimos seis meses (abril 
a setembro), 5,2% dos ataques ciber-
néticos no Brasil foram direcionados 
contra smartphones, enquanto 1,3% 
se referem à média global. 

Alertam para a necessidade de 
aumentar os níveis de segurança e 
sensibilização de tecnologias como 
os Códigos QR que não parecem 
ter qualquer risco, mas que podem 
comprometer a confidencialidade dos 
dados pessoais. Portanto, é essencial 
instalar ferramentas que protejam os 
dispositivos móveis, oferecendo segu-
rança móvel para prevenir, detectar 
e evitar os ataques cibernéticos mais 
sofisticados. 

A Check Point Software possui o San-
dBlast Mobile, uma solução de defesa 
contra ameaças móveis que protege 
dispositivos corporativos contra os 
ataques avançados. Além disso, pro-
tege os dispositivos dos funcionários 
contra aplicativos infectados, ataques 
Man-in-the-Middle via Wi-Fi, explo-
rações do sistema operacional e links 
maliciosos em mensagens SMS. - Fonte 
e outras informações, acesse: (www.
checkpoint.com).

pôsteres e 85% delas visitaram o site 
associado. 

“Onde houver Internet, pode haver 
um criminoso conectado, por isso sem-
pre se deve tomar todos os cuidados no 
acesso aos Códigos QR”, avisa Falchi. 
Além disso, é importante ressaltar que 
os Códigos QR são utilizados principal-
mente por meio do smartphone, para 
que possam servir de porta de entrada 
para as informações armazenadas pelo 
dispositivo. 

Com um Código QR, ou um aplica-
tivo para lê-lo em mãos erradas, esse 

Qualquer empresa 
que é aberta por 
uma pessoa fora do 
seu país de origem é 
considerada offshore. 
“Off” significa fora, e 
“shore”, costa, ou seja, 
dá ideia de algo além 
das fronteiras do país. 
A palavra é comumente 
associada às empresas 
que são abertas em 
paraísos fiscais.

Necessário salientar 
que a abertura de 
uma offshore não é 

ilegal. É comum que tais 
empresas sejam utilizadas 
para realizar investimentos 
no exterior e que não neces-
sitem necessariamente de 
funcionários ou gerar um 
determinado produto para 
existirem.

A offshore também é uma 
ferramenta que os empresá-
rios utilizam para proteger 
o dinheiro de instabilidades 
políticas e econômicas em 
seu país de origem, que pos-
sam levar à desvalorização 
de moeda. 

A Receita Federal deter-
mina que os donos de uma 
offshore precisam declarar a 
existência da empresa para 
o órgão e os ativos que ela 
possui. Caso eles ultrapas-
sem R$ 1 milhão, também 
é necessário declarar a em-
presa para o Banco Central.

Já o termo paraíso fiscal é 
utilizado para se referir a pa-
íses que possuem condições 
favoráveis para a instalação 
de empresas. São países ou 
dependências com tributa-
ção favorecida e regimes 
fiscais privilegiados. 

São considerados paraísos 
fiscais países com carga de 

tributação inferior a 20%. 
Geralmente tais paraísos 
fornecem poucas informa-
ções sobre as empresas do-
miciliadas em seu território, 
o que pode ser entendido 
como falta de transparência, 
dando margem para especu-
lações e suposições quanto 
à origem e destinação do 
dinheiro ali investido.

Segundo a Receita Fede-
ral,  a lista de paraísos fiscais 
inclui mais de 60 países, e 
os mais conhecidos são os 
localizados na região do 
Caribe, como Bahamas e 
Ilhas Cayman. É comum 
que offshores sejam abertas 
nesses paraísos fiscais por-
que os donos podem pagar 
pouco, ou nenhum, imposto 
em relação aos lucros e ati-
vos que possuem.

Além disso, a	 falta	 de	
transparência	 sobre	 a	
composição	 dos	 donos	
das	 empresas	 facilita	
ações	 de	 lavagem	 de	
dinheiro,	 e	dificulta	 in-
vestigações.

Esclarece-se, entretanto, 
que a Receita estabelece 
que toda entrada e saída 
de valores no país precisa 
ser notificada ao órgão, 
por meio da declaração do 
Imposto de Renda, para o 
pagamento dos impostos 
devidos.

Quando	 um	 país	 é	 in-
cluído	na	lista	de	paraí-
sos	fiscais	da	Receita,	o	
imposto	sobre	remessas	
de	 dinheiro	 enviadas	
para	ele	por	empresas	ou	
pessoas	físicas	é	maior.

Eduardo Moisés

Paraíso fiscal, offshore: 
termos e questões 

jurídicas

O futuro do Brasil será biodigital

3043-4171

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confiança, ou ligue para

Metrô de Moscou adota o 
reconhecimento facial
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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: GILVAN JOSÉ SILVESTRE, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Camutanga, PE, data-nascimento: 09/04/1974, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Silvestre Filho e de Julia Ana Silvestre. a pretendente: 
MÁRCIA MARIA CORREIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: Camutanga, PE, data-nascimento: 16/06/1977, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de João Correia da Silva e de Severina Rosa do Nascimento.

O pretendente: ROBSON XAVIER DAS CHAGAS, profissão: promotor de vendas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/04/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Xavier das Chagas e de 
Josina Maria das Chagas. A pretendente: ISONETE MARIA SANTOS DA SILVA, pro-
fissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-
nascimento: 08/04/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel 
Tertuliano Bezerra da Silva e de Maria de Lourdes Santos da Silva.

O pretendente: DIEGO FERNANDES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1989, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Cicero Fernandes da Silva e de Francisca Lúcia Maia Sil-
va. A pretendente: LARISSA LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Helio Jose de Lima e de Eunice Machado de Sousa Lima.

O pretendente: FELIPE LIROA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/2003, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Ailton Manoel da Silva e de Paula Domingos Liroa Silva. A pretenden-
te: ANDRESSA PEREIRA RODRIGUES, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/2004, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Patricio Carvalho Rodrigues e de Delita Pereira Rodrigues.

O pretendente: DANILO NUNES PINHEIRO, profissão: agricultor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Joel Rodrigues Pinheiro e de Iolanda Nunes de Oliveira. A pre-
tendente: NOÊMIA PEREIRA DE NOVAIS, profissão: agricultora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Cafarnaum, BA, data-nascimento: 04/02/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Francisco Pereira de Novais e de Ana Pereira de Novais.

O pretendente: CLAUDIO JOSÉ ALVES, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Miguel Alves e de Maria do Socorro Alves. A pretendente: 
ELAINE CRISTINA DA SILVA, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José da Silva e de Odete Ribeiro da Silva.

O pretendente: GUSTAVO FAGUNDES DE ALMEIDA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1997, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Antonio Pimenta de Almeida e de Maria das 
Dores Fagundes Jácome de Almeida. A pretendente: SIMONE PEREIRA DA SILVA, 
profissão: fiscal de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 17/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Justino 
da Silva e de Francisca Raimunda Pereira da Silva.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES DA SILVA, profissão: varredor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1993, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Ernande Freire da Silva e de Juvenilde do Carmo Rodri-
gues. A pretendente: CAROLYNE ALMEIDA DA SILVA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1999, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Nilson da Silva e de Maria Creuza de Almeida.

O pretendente: LUCAS MATIAS DA SILVA SANTOS, profissão: técnico de enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdir Matias dos Santos e de Rosa-
ne Cruz da Silva Santos. A pretendente: ANA CAROLINA DE SOUZA TONIN, profissão: 
auditora contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/04/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Kennedy Tonin 
e de Tatiana Farina de Souza Tonin.

O pretendente: OBINNA SAMUEL EZEKIEL, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Umuahia - Nigéria, data-nascimento: 03/03/1973, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Agwu Ezekiel e de Angelina Ezekiel. A pretendente: NA-
TIELLI COSTA DA SILVA, profissão: auxiliar de logística, estado civil: solteira, naturali-
dade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 05/01/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Valdomiro Gonzaga da Silva e de Nilda Brito Costa dos Santos.

O pretendente: CHARLES NNADOZIE NWOSU, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Obibiezena-Nigeria, data-nascimento: 08/03/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Madukwem Nwosu e de Benadeth Nwosu. A 
pretendente: TAMARA DE SOUZA ROCHA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 12/01/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Diogo Sebastião da Rocha e de Rosalba Elaine de Souza.

O pretendente: BRIGHT ALIKOR AGWU, profissão: construtor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rumualogu - Nigéria, data-nascimento: 25/06/1986, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Wobisike Agwu e de Priscilla Agwu. A pretendente: ANA 
KAROLINA SILVA MOREIRA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
Osasco, SP, data-nascimento: 23/11/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Anderson Santos Moreira e de Roseli da Silva Lucas.

O pretendente: THANKGOD ABUMCHI ONU, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Enugu-Nigéria, data-nascimento: 07/06/1991, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Stephen Onu e de Philomina Onu. A pretendente: TÁ-
BATA DE SOUZA ROCHA, profissão: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Piraju, SP, data-nascimento: 17/11/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Diogo Sebastião da Rocha e de Rosalba Elaine de Souza.

O pretendente: RENAN DA SILVA CERQUEIRA, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1995, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Jonas Cerqueira e de Maria do Carmo Santos da Silva 
Cerqueira. A pretendente: LARISSA LEMOS CUNHA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/2001, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Luis Ferreira Cunha e de Sandra Ferreira de Lemos.

O pretendente: GLADSON RITH SILVA SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 01/09/1988, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Maria Olga Silva Santos. A pretendente: CAROLINE DOS 
MARTIRES ALVES, profissão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jonas da Silva Alves e de Eliene Santos dos Martires.

O pretendente: JOABE SANTANA SOUZA, profissão: gerente operacional, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Serrinha, BA, data-nascimento: 01/01/1980, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de José Oliveira de Souza e de Terezinha Santana 
Souza. A pretendente: AKSIANNE KAIELLE FLÔR, profissão: aeronauta, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 12/01/1986, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Maria Dineires Flôr.

O pretendente: IAGO AGUIAR DE ALMEIDA CAIRES, profissão: frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1999, residente e 
domiciliado em Caieiras, SP, filho de Jair Silva Caires e de Vera Regina Aguiar de Al-
meida Caires. A pretendente: EMILY FIRMINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, profis-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/07/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel José dos Santos 
e de Silvangela Firmino de Oliveira.

O pretendente: BRUNO FURTADO DE SOUSA, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1991, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Francisco Francival de Sousa e de Maria Dasdores 
Furtado de Sousa. A pretendente: RAQUEL JACQUELINE APOLINARIO PAGGLIAN-
NO, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Luis 
Pagglianno Escalante e de Cosma Apolinario Pereira.

O pretendente: MARCELO CECCHINI TASINAFFO, profissão: médico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Orlândia, SP, data-nascimento: 03/04/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Fernando César Tasinaffo e de Estela Cecchini Tasinaffo. A 
pretendente: ANA PAULA ORSINI FARIA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Faria e de Eliana Orsini Pinto Faria.

O pretendente: GILBERTO RODRIGUES OKUMURA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Kasuo Okumura e de Rosemeire Rodrigues. A 
pretendente: THAMIRES LIMA BEZERRA DA SILVA, profissão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1997, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Djalma Bezerra da Silva e de Teresinha Rezende Lima.

A pretendente: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 15/06/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Rodrigues dos Santos e de Idalice Nonato 
do Nascimento. A pretendente: ELLEN ANDREZA ROCHA XAVIER, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/11/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ernesto da Silva Xavier e de Maria 
Madalena Rocha Xavier.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO DONNANTUONI, profissão: 
mecânico de manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 30/10/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nicola Don-
nantuoni Neto e de Elizete do Nascimento Donnantuoni. A pretendente: ANDRÉIA DE 
LIMA ARAUJO, profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 29/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Raimundo Pereira de Araujo e de Maria da Conceição de Lima Araujo.

O pretendente: ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, profissão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ibicarai, BA, data-nascimento: 11/12/1975, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Erenides Ferreira dos Santos e de Claranice Maria 
de Jesus. A pretendente: RODIMEIRE OTÁVIA DA SILVA, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
23/05/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Antonio da Silva 
e de Almerinda Otávia da Silva.

O pretendente: WENDELL SANTIAGO DIAS, profissão: técnico de radiologia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Milton Vitorio Dias Filho e de Regiane Santia-
go Santos Dias. A pretendente: NATHALLYN SENA DOS SANTOS, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
17/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fabio Antonio dos San-
tos e de Tania Regina Lucia Sena dos Santos.

O pretendente: ROBERT ARAÚJO DA SILVA, profissão: social media, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1997, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Américo Soares da Silva e de Severina de Araújo 
Silva. A pretendente: DANIELLE MARCIA XAVIER DE SÁ, profissão: programadora 
de TI, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Janio Marcio Procopio de Sá e de 
Josivania Xavier do Nascimento Teixeira.

O pretendente: PAULO SÉRGIO VIEIRA SOARES, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1979, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Vicente Soares e de Maria Vieira do Nascimento. 
A pretendente: CLAUDIA FRANCISCA FERREIRA, profissão: auxiliar de cadastro, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Gomes Ferreira e de Zelina Francisca 
Rosa Ferreira.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, profissão: ajudante ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/2001, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osvaldo Pereira e de Maria do Carmo 
Fernandes dos Santos. A pretendente: RAQUEL CLEMENTINA DA SILVA, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/12/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clovis Cle-
mentino da Silva e de Andreia Rodrigues da Silva.

O pretendente: ANGELO CELINO LOPES MIRANDA, profissão: operador de máqui-
nas, estado civil: solteiro, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 31/05/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Leonidas Ferreira de Miranda e 
de Nelita Lopes dos Santos Miranda. A pretendente: IRENE GONÇALVES MOREI-
RA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 
04/08/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel de Sena Moreira 
e de Nair Gonçalves Moreira.

O pretendente: MATHEUS COSTA DA CRUZ SILVA, profissão: escriturário administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/02/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paolo Luiz da Cruz Silva e de Nata-
lia Costa Alcantara. A pretendente: GABRIELLY MACEDO BINI, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/06/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Henrique Bini 
e de Marisa Macedo Bini.

O pretendente: ALEX LAVOR DE ARAUJO, profissão: coordenador logístico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Gonçalves de Araujo e de Maria Vandira 
de Lavor. A pretendente: MAIZA BARBOSA LIMA, profissão: analista de orçamentos, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1995, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Humberto Luiz Esteves Lima e de Celia 
Maria Barbosa Lima.

O pretendente: CLÉBER MAGALHÃES DOMINGOS, profissão: montador de eletro ele-
trônico, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/03/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sidney Domingos e de Jorai Santos 
Magalhães. A pretendente: DAYANE SANTOS LOPES, profissão: auxiliar administra-
tiva, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Donisete Lopes Conceição e 
de Iraci Ananias Santos.

O pretendente: DANIEL MORAIS FERNANDES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1997, residente e do-
miciliado em Extrema, MG, filho de Antonio Marcos Fernandes e de Andreia Cristina 
de Morais. A pretendente: MAYARA PAMELLA ANTUNES FERREIRA ALVES, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Ferreira Alves e de 
Rosilene Antunes da Silva.

O pretendente: RODRIGO CAETANO MARTINIANO, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Djair Martiniano e de Margarete Calixta Caetano 
Martiniano. A pretendente: VITORIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, profissão: ban-
cária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilmar Francisco da Silva e de Roseli 
Aparecida de Oliveira Silva.

O pretendente: MARCELO BARBOSA SAMPAIO, profissão: motorista carreteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1977, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edésio Gomes Sampaio e de Maria 
Aparecida Barbosa. A pretendente: IRENI TEIXEIRA, profissão: cuidadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1975, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jozias Teixeira e de Delaide Moreira da 
Silva Teixeira.

O pretendente: ADRIANO SILVA SANTANA, profissão: encanador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 04/08/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jesuino de Jesus Santana e de Aliene Silva. 
A pretendente: LIDIANE SOARES DA SILVA, profissão: auxiliar de acabamento, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1991, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Maria Soares da Silva e de 
Maria Zilda da Silva Ferreira.

O pretendente: LUCAS SANTANA DE FARIA, profissão: estoquista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 25/08/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marco Antonio de Faria e de Marcia Santana de 
Faria. A pretendente: SARA MARIA DOS SANTOS, profissão: assistente de DP, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Ferreira dos Santos e de Francisneide 
Maria de Jesus dos Santos.

O pretendente: LUCAS JASON DOS SANTOS PEREIRA, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/2001, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silvio Leite Pereira e de Angelica Marques dos 
Santos. A pretendente: LETICIA LEAO SANTANA, profissão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Samuel Roque de Santana e de 
Miriam Santos Santana.

O pretendente: ÉRIK NOGUEIRA GOMES, profissão: programador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manoel Santos Gomes e de Rosalia Maria Nogueira Gomes. 
A pretendente: ARIANA DA COSTA BARROS, profissão: professora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1984, residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, filha de Geraldo Mangelia Braz de Barros e de Elza da Costa.

O pretendente: FÁBIO DE OLIVEIRA HONÓRIO, profissão: auxiliar de ar condiciona-
do, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 20/04/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Honório Filho e de Isabel 
de Oliveira. A pretendente: RENATA FERNANDES DOS SANTOS, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Alves dos Santos 
e de Cleide Fernandes dos Santos.

O pretendente: MARCELO MAIA DO NASCIMENTO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1980, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Roque Rosa do Nascimento e de Maria Amélia Dias 
Maia do Nascimento. A pretendente: JULIENE DA SILVA ASEVEDO, profissão: auxi-
liar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/09/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnélo Pereira de Ase-
vedo e de Maria José da Silva Asevedo.

O pretendente: THIAGO COSTA DE OLIVEIRA, profissão: bancário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Teodoro de Oliveira Filho e de Arivania Cassio da 
Costa. A pretendente: BETHANIA LUANA PEREIRA DE SOUSA, profissão: analista de 
recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/07/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osvaldo Aparecido de 
Sousa e de Valeria Pereira de Sousa.

O pretendente: JOSE AIRTON DE LIMA, profissão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 21/06/1951, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Sebastião do O de Lima e de Maria das Dores Lima. A 
pretendente: ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 21/09/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio José de Oliveira e de Maria Aparecida 
Pereira Nunes.

O pretendente: EDUARDO NUNES DE CARVALHO, profissão: vigilante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agenor Nunes de Carvalho e de Maria Muniz 
de Carvalho. A pretendente: ADRIANA FERREIRA, profissão: psicóloga, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1972, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gabriel Ferreira e de Ortencia dos Santos 
Ferreira.

O pretendente: ARLINDO PEREIRA DE SOUZA, profissão: servidor público esta-
dual, estado civil: divorciado, naturalidade: Serra das Araras, MG, data-nascimento: 
22/12/1959, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Abel Pereira da Silva e 
de Maria Cordeiro de Souza. A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Braunas, MG, data-nascimento: 06/01/1963, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Corsino da Silva e de Maria do 
Amparo de Jesus.

O pretendente: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, profissão: passador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1998, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Josival Bernardo dos Santos e de Edjane Gonçalves da 
Silva. A pretendente: JULIANA DE SOUZA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 10/05/1990, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de José Alfredo dos Santos Filho e de Mariêta de Souza.

O pretendente: LEANDRO CLOOS DO ROSARIO, profissão: arquiteto, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Aparecido Bleinat do Rosario e de Eva Cloos do 
Rosario. A pretendente: RAFAELA DOS SANTOS ARAUJO, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1995, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdir Soares de Araujo e de Luiza Maria 
Alves dos Santos.

O pretendente: ERIVALDO APARECIDO DE ANDRADE, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim de Andrade e de Maria Iolanda de 
Oliveira Andrade. A pretendente: DARLI ROSA DO NASCIMENTO, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raymundo Rosa do Nascimento e de Cecilia 
Miranda Vertelho do Nascimento.

O pretendente: MATEUS NUNES MARQUES FARIAS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Marques Farias e de Silmara de Mello 
Nunes. A pretendente: MARIA LIBIA TRINDADE CAVALCANTE DE LIMA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Iranildo Cavalcanti de Lima e de 
Sebastiana Trindade Cavalcante.

O pretendente: JONATHAN SANTOS DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/12/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de João Ribeiro de Souza e de Maria das Graças Aveli-
no dos Santos. A pretendente: VANUZA ALVES DOS SANTOS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 20/11/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Afonso Alves dos Santos e de Filo-
mena Ferreira de Sousa dos Santos.

O pretendente: ISMAEL VIEIRA DE SOUZA, profissão: atendente de saúde, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 26/06/1966, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Otavio Vieira de Souza e de Rosa 
Belafonte de Souza. A pretendente: MARIA EDILEUSA DA CRUZ ALENCAR, profis-
são: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Lago da Pedra, MA, data-nascimento: 
29/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luis Chagas Alencar e 
de Maria da Cruz Alencar.

O pretendente: MAXWELL MORAES DE LIRA, profissão: desenvolvedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 29/06/1999, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Miguel de Lira e de Maria dos Anjos 
Moraes de Lira. A pretendente: YASMIN SILVA DOS SANTOS, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/2001, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro Augusto dos Santos e de Maria 
Aparecida da Silva.

O pretendente: FRANCÊI DE SÁ ALENCAR, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Bodocó, PE, data-nascimento: 20/06/1976, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Francisco Alves de Alencar e de Francisca de Sá Alencar. A 
pretendente: EDIUZA MARIA DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tacaratu, PE, data-nascimento: 22/07/1982, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de Manoel José da Silva e de Maria Rita da Silva.

O pretendente: JOSIEL PEREIRA NETO, profissão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 21/12/1970, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira Neto e de Maria Senhora 
Pereira. A pretendente: CELIDALVA SILVA PEREIRA, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Dário Meira, BA, data-nascimento: 03/12/1972, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maurilio Marques Silva e de Marizete 
Rosa Santos.

O pretendente: ZENILSON PEREIRA DA SILVA, profissão: operador de máquina, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 21/09/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Ferreira da Silva e de Tere-
za Pereira da Silva. A pretendente: ELINEIA ANTONIO, profissão: pedagoga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/09/1982, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Mauricio Antonio e de Maria da Concei-
ção dos Santos Antonio.

Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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. 

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. 

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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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:

SIDELNITO DE JESUS SILVA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido em 
Distrito de Sussuarana, Município de Tanhaçu, Estado da Bahia, Tanhaçu, BA no dia 
quatro de novembro de mil novecentos e sessenta e três (04/11/1963), residente e do-
miciliado Rua do Cloro, 40, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel 
Messias da Silva e de Anita Rosa de Jesus. JOSEFA MARIA PEREIRA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em Bananeiras, 
Estado da Paraíba, Bananeiras, PB no dia onze de abril de mil novecentos e setenta 
(11/04/1970), residente e domiciliada Rua do Cloro, 40, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Cunha da Silva e de Maria Pereira da Silva.

MATHEUS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de loja, nascido 
em Senhor do Bonfim, Estado da Bahia (CN:LV.A/029.FLS.020-SENHOR DO BONFIM/BA), 
Senhor do Bonfim, BA no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e cinco 
(17/10/1995), residente e domiciliado Rua Monte Car, 1321, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelio Ferreira da Silva e de Magna Cardoso 
Gonçalves. JOSICLEIDE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativa, nascida em Limoeiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/030.FLS.083-JOÃO ALFRE-
DO/PE), Limoeiro, PE no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e cinco (20/04/1995), 
residente e domiciliada Rua Monte Car, 1321, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ivo da Silva e de Josefa de Sousa Gomes Silva.

OSCAR LIMA SANTOS, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido em Rio 
de Contas, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.021 DISTRITO ARAPIRANGA-RIO 
DE CONTAS/BA), Rio de Contas, BA no dia dezessete de agosto de mil novecentos 
e sessenta e nove (17/08/1969), residente e domiciliado Rua Juçaral, 163, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Idalicio Alves dos Santos e de 
Ana Carolina de Lima. RITA DE CASSIA GOVETTI, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/011.FLS.157-CER-
QUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e ses-
senta (30/10/1960), residente e domiciliada Rua Juçaral, 163, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Plinio Govetti e de Benta Govetti.

ADELCIO PEREIRA BRITO, estado civil divorciado, profissão cabeleireiro, nascido em Fer-
raz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia onze de maio de mil 
novecentos e oitenta e um (11/05/1981), residente e domiciliado Rua Goivinho da Praia, 
47, B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Brito Rocha e de Aderce 
Pereira Brito. MARLA ALVES PINHEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Santa Luzia, Estado do Maranhão (CN:LV.A/085.FLS.010-SANTA INES/MA), Santa Luzia, 
MA no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (24/02/1988), resi-
dente e domiciliada Rua Goivinho da Praia, 47, B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Raimundo Rodrigues Pinheiro e de Maria das Graças Alves Pinheiro.

ELISDACIO SANTOS VIANA, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido em Iuiú, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/031.FLS.066-IUIÚ/BA), Iuiú, BA no dia trinta de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois (30/12/1992), residente e domiciliado Rua Campos, 
651, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ezi-
quiel Pereira Viana Júnior e de Rozinha Pereira dos Santos. THAIS ROSA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão assistente de departamento pessoal, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/143.FLS.267-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de 
novembro de mil novecentos e noventa e seis (01/11/1996), residente e domiciliada Rua 
Monte Car, 1292, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luiz Quaresma da Silva e de Elita Rosa da Silva.

GERSON DAMIÃO DE SOUZA WELSCH, estado civil solteiro, profissão mecânico, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/150.FLS.270V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
outubro de mil novecentos e noventa e um (04/10/1991), residente e domiciliado Rua Fran-
ça Velho, 36, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Minuchi Welsch 
e de Marcia de Souza. LAÍS DA SILVA COSTA, estado civil solteira, profissão esteticista, 
nascida em Rosário, Estado do Maranhão (CN:LV.A/005.FLS.105-2º OFÍCIO DE PAÇO DO 
LUMIAR/MA), Rosário, MA no dia quinze de novembro de mil novecentos e noventa e três 
(15/11/1993), residente e domiciliada Rua França Velho, 36, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Onofre Silva Costa e de Lucilene Samineses da Silva.

HENRIQUE FERNANDES EUGENIO SOBRAL, estado civil solteiro, profissão operador 
de atendimento, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/243.FLS.235V-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e seis 
(27/04/1996), residente e domiciliado Rua Domingos Lisboa, 103, apartamento 34-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Her-
nandes de Lima Sobral e de Gislene Fernandes Eugenio Sobral. ANDRESSA ELEN 
DE OLIVEIRA DINIZ, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em José da Penha, 
Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/007.FLS.166-JOSÉ DA PENHA/RN), José da 
Penha, RN no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e nove (19/03/1999), 
residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1273, apartamento 24-B, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Elivânio Fernandes Diniz e de Antonia Alzenir de Oliveira.

AUGUSTO MOREIRA DIAS MARINHEIRO, estado civil solteiro, profissão empresário, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/295.FLS.073V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (10/12/1997), residente e domiciliado 
Rua Almino Afonso, 150, apartamento 81-A, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Fábio da Silva Marinheiro e de Ivonete Moreira Dias Marinheiro. HAYLLA 
KAROL PAGANI RIBEIRO, estado civil solteira, profissão técnico de farmácia, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/175.FLS.198 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (14/02/1998), residente e 
domiciliada Rua Almino Afonso, 150, apartamento 81-A, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Clebson Prates Ribeiro e de Michelle Carol Pagani de Carvalho.

WALLACE CAMPOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil nove-
centos e noventa (07/01/1990), residente e domiciliado Rua Frei Muniz, 111, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fausto Mendes de Oliveira Junior e de Marta Janete 
Campos de Oliveira. CILENE SANTOS LINO, estado civil divorciada, profissão autônoma, 
nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (17/12/1995), residente e domiciliada Rua Frei Muniz, 111, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joselito Galvão Lino e de Katia Cilene dos Santos.

DAVID VENUTO DE CAMPOS, estado civil solteiro, profissão técnico de radiologia, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/097.FLS.537-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta e três (30/05/1983), re-
sidente e domiciliado Rua Rio das Contas, 302, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Claudia Venuto de Campos. VIVIANE SOARES ROCHA DO NASCI-
MENTO, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Guarulhos, neste Esta-
do (CN:LV.A/133.FLS.044 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Guarulhos, SP no dia dois de 
setembro de mil novecentos e oitenta e dois (02/09/1982), residente e domiciliada Rua 
Domenico Anglesi, 51, Jardim Gianetti, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Jonevário 
Soares do Nascimento e de Maria Rosa Soares Rocha.

JOSÉ CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em Cam-
pos do Jordão, neste Estado, Campos do Jordão, SP no dia doze de março de mil nove-
centos e cinquenta e dois (12/03/1952), residente e domiciliado Rua Sugao Suzuki, 100, 
bloco 05, apartamento 52-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito 
Mariano da Silva e de Calotildes Damasceno da Silva. MARIA ESTELA DE SOUZA, 
estado civil divorciada, profissão camareira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia onze de março de mil novecentos e sessenta e seis (11/03/1966), residente e 
domiciliada Rua Sugao Suzuki, 100, bloco 05, apartamento 52-B, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Laurentino Francisco de Souza e de Maria Domingues da Silva.

WESLEY ANDRADE ROSA DE MORAES, estado civil solteiro, profissão instalador, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/050.FLS.199 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de outubro de mil novecentos e oitenta (05/10/1980), residente e domiciliado Rua Doutor 
Manoel Guimarães, 225, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz 
Antonio Rosa de Moraes e de Júlia Maria de Andrade Moraes. PRISCILA LEMES DE 
AQUINO, estado civil solteira, profissão analista de RH, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/158.FLS.132 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (31/12/1983), residente e 
domiciliada Rua Doutor Manoel Guimarães, 225, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Lazaro Tomaz de Aquino e de Maria De Lourdes Lemes.

ADRIEL MOTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/403.FLS.233V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de ou-
tubro de dois mil e um (28/10/2001), residente e domiciliado Rua Esperança, 2291, 
casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Adriano Manoel da Silva e de Idalia Pereira da Mota Silva. ISABELLE RODRIGUES DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/396.FLS.
289-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de maio de dois mil e um (30/05/2001), 
residente e domiciliada Rua Guarapá, 98, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo André Ferreira de Souza e de Edinalda Rodrigues Dias.

CARLOS HENRIQUE DE BRITO, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/066.FLS.248V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e três (10/02/1983), residente e domiciliado Rua Itaicaba, 23, B, casa 
01, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Carlos de Brito e de Maria José 
de Brito. CANDIDA VIRGINIA DE ARAUJO SOUZA, estado civil viúva, profissão diarista, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos 
e setenta e seis (26/03/1976), residente e domiciliada Rua Itaicaba, 23, B, casa 01, Vila Boz-
zini, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agenor de Araujo e de Romilda Barrozo de Araujo.

CESAR NOGUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/053.FLS.052-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (01/08/1985), residen-
te e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 05, apartamento 33, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero dos Santos e 
de Eliane Nogueira dos Santos. ALANA FONTES RESENDE, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV.A/135.FLS.138-8º OFÍCIO 
DE ARACAJU/SE), Aracaju, SE no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (08/01/1995), residente e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 05, 
apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luiz Resende Filho e de Maria José dos Santos Fontes.

LUIZ CARLOS BORGES DIAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.164-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (20/01/1996), 
residente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1225, apartamento 53 B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Car-
los Dias e de Roseli Leoncio Candido Borges. CAROLINE CAVALCANTE FERREIRA, 
estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida no Subdistrito Belen-
zinho, nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.138-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (25/10/1995), residente 
e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1225, apartamento 53-B, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Claudio Ferreira 
e de Simone Cavalcante.

MATHEUS ANTUNES DANTAS CARVALHO PEDRO, estado civil solteiro, profissão 
analista de suporte, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/386.FLS.217-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de dois mil (23/11/2000), residente e 
domiciliado Rua Jiparaná, 180, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Eder de Carvalho Pedro e de Viviane Lourdes Antunes Dantas Carvalho Pedro. 
REBECA GUERRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, nas-
cida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/339.FLS.169-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e nove (10/04/1999), residente e 
domiciliada Rua Nossa Senhora das Candeias, 651, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alex Sander dos Santos e de Gilmara Andréa Guerra dos Santos.

LEANDRO ALVES PERAL, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido no Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/062.FLS.262V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e dois (07/07/1982), residente e 
domiciliado Rua Floriano de Toledo, 64, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Carlos Peral e de Geni Alves Ferreira Peral. ANA PAULA 
SHLIC, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida neste Distrito, São Paulo, 
SP no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e um (30/06/1981), residente e 
domiciliada Rua Padre Francisco Tanho, 22, casa A, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valter Shlic e de Cleonice Maria da Silva Shlic.

DOUGLAS RODRIGUES DA ANUNCIAÇÃO, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil 
novecentos e noventa e dois (05/06/1992), residente e domiciliado Rua Graciosa Polesi 
Peixoto, 69, casa 02, Limoeiro, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Jose Abilio da Anun-
ciação e de Anita Rodrigues da Silva. LILIAN DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão atendente de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
onze de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (11/12/1995), residente e domicilia-
da Avenida Caititu, 960, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Lucian Azevedo Pereira e de Rita de Cassia Nogueira Santos.

MARIO ANTONIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/181.FLS.114 SANTANA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (18/02/1968), residente e 
domiciliado Rua Félix Capella, 73, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Antonio dos Santos e de Geny 
dos Santos. SARA REGINA LUCIANO, estado civil divorciada, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de março de 
mil novecentos e setenta e sete (05/03/1977), residente e domiciliada Rua Félix Capella, 
73, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luz Maximo Luciano e de Silvina Verissimo Luciano.

DEMETRIO CARDOSO DE MIRANDA, estado civil solteiro, profissão consultor de 
vendas, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.217V-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(04/06/1992), residente e domiciliado Rua dos Maoris, 112, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Misael Francisco de Miranda e de Cleunice Cardoso de 
Miranda. STEFANI HENRIQUE SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/185.FLS.163 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e três (27/06/1993), residente e 
domiciliada Rua Cachoeira Buriti, 02, A, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marivaldo Henrique da Silva e de Marcia Regina de Lima.

JOSE LUIZ REIS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vidraceiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/253.FLS.026-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de dezembro de dois mil e dois (24/12/2002), residente e domiciliado Rua 
Arte do Sol, 19, casa B, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Givaldo Gonçalves da Silva e de Genilda Costa dos Reis. NAIZA DA SILVA NASCI-
MENTO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em Euclides da Cunha, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/087.FLS.267 EUCLIDES DA CUNHA/BA), Euclides da Cunha, BA no dia 
primeiro de maio de mil novecentos e noventa e sete (01/05/1997), residente e domiciliada 
Rua Arte do Sol, 19, B, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Nailton Nascimento de Jesus e de Ivanilde Cavalcante da Silva Nascimento.

HIGOR DE OLIVEIRA ROMERO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de CPD, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/236.FLS.054V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e cinco (29/04/1995), residente e 
domiciliado Rua Pinhalzinho, 427, casa 01, Chácara Califórnia, nesta Capital, São Pau-
lo, SP, filho de Geraldino Mercedes Romero e de Maria Arismenia de Oliveira. ARYANE 
EMERICK DOS REIS, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida no Subdistri-
to Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/187.FLS.163-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (08/08/1995), residente e domiciliada 
Rua Martinho de Brito, 101, casa A, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Daniel Emerick dos Reis e de Maria Izabel Emerick dos Reis.

ANDRÉ SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão caminhoneiro, nascido em Jacobina, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/057.FLS.285-1º OFÍCIO DE JACOBINA/BA), Jacobina, BA no dia 
vinte de setembro de mil novecentos e setenta e nove (20/09/1979), residente e domiciliado 
Rua Alayde de Souza Costa, 368, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildásio 
Matos dos Santos e de Maria Helena Silva dos Santos. CICERA JAIDETE DE OLIVEIRA 
XAVIER, estado civil divorciada, profissão costureira, nascida em Crato, Estado do Ceará, 
Crato, CE no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (21/02/1974), 
residente e domiciliada Avenida Córrego do Jacu, 169, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Mascarenhas Xavier e de Francisca Franceuri de Oliveira Xavier.

DENNIS GONÇALVES SOUTO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta 
(06/06/1980), residente e domiciliado Rua Boracéia, 20, Residencial Furtuna, Itaquaque-
cetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, filho de Jarbas Gonçalves Souto e de Rose-
mary Cassia de Souza. IRANEIDE PEREIRA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em Bacabal, Estado do Maranhão, Bacabal, MA no dia vinte 
e quatro de julho de mil novecentos e setenta e três (24/07/1973), residente e domiciliada 
Rua Iberê Gomes Grosso, 357, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ezequias Pereira Silva e de Teresa Pereira Silva. "Cópia Enviada pelo 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado.”

RAFAEL DA SILVA E OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão professor, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(12/08/1987), residente e domiciliado Rua Benedito Gianelli, 10, casa 02-B, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olair de Fatima e Oliveira e de Eraclides Santos da 
Silva e Oliveira. MARINA CHAGAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/055.FLS.127-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e dois (12/04/1992), residente e do-
miciliada Rua Padre Miguel de Campos, 57, apartamento 122, Parque Artur Alvim, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Edelmar Chagas da Silva e de Neusa Lucia da Silva.

LEANDRO DE AZEVEDO, estado civil solteiro, profissão auxiliar, nascido no Subdistri-
to Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/173.FLS.258 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (15/01/1976), residente e domici-
liado Rua Ângelo Andrade, 25, bloco F, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ozeas de Azevedo e de Zelina Patrocina 
de Azevedo. CLÁUDIA RIBEIRO MACHADO, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos 
e oitenta (25/08/1980), residente e domiciliada Rua Ângelo Andrade, 25, bloco F, apar-
tamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Geraldo Machado e de Vera Lúcia Ribeiro Machado.

ABEL MANOEL DA SILVA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em Bar-
reiros, Estado de Pernambuco, Barreiros, PE no dia dezessete de dezembro de mil no-
vecentos e cinquenta e sete (17/12/1957), residente e domiciliado Rua Serra do Panati, 
341, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manoel da Silva e de Maria Jonas dos 
Santos Silva. MARIA SOLEDAD JIMENEZ GOMEZ, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Marinilla - Colômbia, Marinilla - Colômbia no dia vinte de abril de mil nove-
centos e setenta e quatro (20/04/1974), residente e domiciliada Rua Serra do Panati, 341, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel Antonio Jimenez e de Margarita Gomez.

MARCO AURÉLIO DA CRUZ SANTANA, estado civil solteiro, profissão banhista de 
animais domésticos, nascido neste Distrito (CN:LV.A/270.FLS.293-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete 
(22/02/1997), residente e domiciliado Rua Henrique de Faria, 46, A, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente da Conceição Santana e de Heliete da Cruz 
Santana. JEANE ANALIA DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão professora, nas-
cida em Tucuruí, Estado do Pará (CN:LV.A/062.FLS.005-TUCURUI/PA), Tucuruí, PA no 
dia dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (17/11/1985), residente 
e domiciliada Rua Henrique de Faria, 46, A, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Germano Machado de Araujo e de Antonia Analia de Araujo.

JHONATAN CANDIDO YAMADA, estado civil solteiro, profissão químico, nascido no 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/104.FLS.173-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa (14/11/1990), 
residente e domiciliado Rua Veríssimo da Silva, 653, casa 03, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Satio Yamada e de Zinra Candido 
da Silva Yamada. GABRIELA DE FREITAS BEZERRA LEONEL, estado civil soltei-
ra, profissão estudante, nascida no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/300.
FLS.270-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil nove-
centos e noventa e seis (14/10/1996), residente e domiciliada Rua Veríssimo da Silva, 
653, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Francisco Manoel Leonel Junior e de Maria de Lourdes de Freitas Bezerra.

VICTOR RIBEIRO MAGAROTE, estado civil solteiro, profissão analista de proces-
sos comercias, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/083.FLS.128-TATUA-
PÉ/SP), Guarulhos, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(10/11/1992), residente e domiciliado Rua Bárbara Leoni, 88, apartamento 31-B, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Santos 
Magarote e de Sirlei Rosa Ribeiro Magarote. TAUANY LETICIA MORENO, estado civil 
solteira, profissão analista de departamento pessoal, nascida no Subdistrito Cambuci, 
nesta Capital (CN:LV.A/94.FLS.131-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia doze de julho 
de mil novecentos e noventa e três (12/07/1993), residente e domiciliada Rua Bárbara 
Leoni, 88, apartamento 31-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Cleber Eduardo Moreno e de Eliana dos Santos Moreno.

PAULO VIEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profissão microempresário, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e cinquenta 
e sete (11/09/1957), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 760, bloco B, apartamento 
132, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elmiro Vieira Santos e de Ana Vasco Santos. RO-
SELI RODRIGUES RIBEIRO, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nasci-
da em Montes Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/164.FLS.177-MONTES CLAROS/
MG), Montes Claros, MG no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e um (11/04/1981), 
residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 760, bloco B, apartamento 132, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Robson Soares Ribeiro e de Edmar Cardoso Rodrigues.

RENAN ESTEVES SILVA DE MIRANDA, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (01/09/1995), residente e domiciliado Rua Carlos Mazer, 416, bloco 04, apar-
tamento 54, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Roberto Teixeira de 
Miranda e de Luciana Esteves Silva de Miranda. ANA CAROLINA PANTOJA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia sete de 
janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (07/01/1995), residente e domiciliada Rua Pin-
dorama, 29, apartamento 61, Boqueirão, 2º Subdistrito de Santos, neste Estado, Santos, SP, 
filha de Nilson Pantoja Silva e de Marinalva Marques Lucena. "Cópia Enviada pelo Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de Santos, neste Estado.”

TIAGO ANDRADE SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de segurança da 
informação, nascido em Itapetinga, Estado da Bahia (CN:LV.A/047.FLS.053-CAATIBA/
BA), Itapetinga, BA no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(19/01/1995), residente e domiciliado Rua Padre Cláudio Gomes, 30, bloco C, aparta-
mento 52, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Zenilson Carvalho Santos e de Erineide Andrade Santos. MILENA FERREI-
RA BISPO, estado civil solteira, profissão analista de suporte JR, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/224.FLS.168 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil 
novecentos e noventa e cinco (28/04/1995), residente e domiciliada Rua Padre Cláudio 
Gomes, 30, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nelson Bispo Filho e de Neusa Ferreira Bispo.

MELQUISEDEQUE SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ex-
pedição, nascido em Mascote, Estado da Bahia (CN:LV.A/083.FLS.043-CAMACAN/BA), 
Mascote, BA no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e três (27/04/1993), 
residente e domiciliado Rua Alfredo Catalani, 65, Jardim Cibele, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de José Trindade de Jesus e de Ezenete Santos de Jesus. ANDRESSA 
APARECIDA DE SOUZA DAS CHAGAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/492.FLS.154-SÃO BERNARDO 
DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia trinta e um de março de mil no-
vecentos e noventa e oito (31/03/1998), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, 
Travessa Particular, 08, casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Andre 
Francisco das Chagas e de Adriana Maria de Souza.

WESLEY MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de processos 
e projetos, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/339.FLS.269-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e 
noventa e três (09/03/1993), residente e domiciliado Rua Praia do Pinhão, 76, Jardim 
Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Marques da Silva e de Andreia 
Gonçalves de Sousa da Silva. GABRIELLE DA SILVA MENDONÇA, estado civil sol-
teira, profissão analista de vendas, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/181.
FLS.178 GUAIANASES/SP), Guarulhos, SP no dia dois de julho de mil novecentos e 
noventa e sete (02/07/1997), residente e domiciliada Rua Miguel da Fonseca, 101, casa 
02, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Carneiro de 
Mendonça e de Ediene Maria da Silva Mendonça.

VALTENE DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Si-
mões Filho, Estado da Bahia (CN:LV.A/045.FLS.435-SIMÕES FILHO/BA), Simões filho, 
BA no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (23/12/1975), resi-
dente e domiciliado Rua Luiz Antônio Gonçalves, 499, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Teodoro da Silva e de Dejanira Novaes de Jesus. ELENICE DE 
OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Marcionilio Sou-
za, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.006 MARCIONILIO SOUZA/BA), Marcionilio Sou-
za, BA no dia vinte e nove de março de mil novecentos e setenta e quatro (29/03/1974), 
residente e domiciliada Rua Luiz Antônio Gonçalves, 499, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Bispo de Souza e de Natalice Maria de Oliveira.

CAIO VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão programador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/219.FLS.069 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (16/12/1997), residente 
e domiciliado Rua Canção do Novo Mundo, 14, casa 01, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Oliveira e de Malbethe Andrea 
dos Santos. ESTEFANI NERIS SANTIAGO, estado civil solteira, profissão assistente de 
vendas, nascida neste Distrito (CN:LV.A/263.FLS.173 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e seis (04/11/1996), residente 
e domiciliada Rua Canção do Novo Mundo, 14, casa 01, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriana Neris Santiago.

ISRAEL MIRA LOURENÇO, estado civil solteiro, profissão marteleteiro, nascido em Jundiá, 
Estado de Alagoas (CN:LV.A/004.FLS.195 CAMPESTRE/AL), Jundiá, AL no dia vinte e seis 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis (26/10/1976), residente e domiciliado Rua 
Gonçalo Brandão, 04, A, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Sebas-
tião Lourenço e de Maria Mira Lourenço. ADELI APARECIDA PEREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/079.FLS.145-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (02/01/1985), resi-
dente e domiciliada Rua Gonçalo Brandão, 10, B, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Aldacy Pereira da Silva e de Maria Madalena dos Santos Silva.

JOEL LUCAS GAMARRA LLANOS, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido no 
Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV.A/097.FLS.071V CONSOLAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e noventa e cinco (14/07/1995), 
residente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues Seckler, 820, casa 02, Vila Taquari, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Gonzalo Victor Llanos Martinez e de Juana Ramona 
Gamarra. ALINE DA SILVA FREIRE, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida no Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/020.FLS.095-BRÁS/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e dois (15/06/1992), residente e 
domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 820, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcelo Freire e de Cristina da Silva Gomes.

ALEXANDER SALLES GARCIA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/269.FLS.265 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (29/12/1996), residente e 
domiciliado Rua Uapuca, 64, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Damião Manoel Garcia e de Crislani Salles. ANGELICA BRUNELLI 
MARTILDES, estado civil solteira, profissão advogada, nascida no Subdistrito India-
nópolis, nesta Capital (CN:LV.A/259.FLS.124V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e cinco (27/05/1995), residente e 
domiciliada Rua René Descartes, 174, Jardim Coimbra, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Jamil Martildes e de Luciara Regina Brunelli Martildes.

PAULO ROSA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão músico, nascido neste Distri-
to, São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e sessenta e oito (30/04/1968), 
residente e domiciliado Rua Correia de Godói, 167, casa 03, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz da Silva e de Alzira Rosa da 
Silva. MARIA APARECIDA GONÇALVES, estado civil divorciada, profissão técnico de 
enfermagem, nascida em Barbalha, Estado do Ceará, Barbalha, CE no dia nove de se-
tembro de mil novecentos e cinquenta e oito (09/09/1958), residente e domiciliada Rua 
Correia de Godói, 167, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Horácio José Gonçalves e de Judite Gonçalves.

THIAGO SILVA MORETTI, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/107.FLS.181 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e três (27/09/1983), residente e do-
miciliado Rua Taquarana, 69, casa C, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Paulo Moretti e de Elizabeth Regina da Silva Moretti. JACQUELINE FRAGNAN 
SANTANA, estado civil solteira, profissão cirurgiã dentista, nascida em Guarulhos, nes-
te Estado (CN:LV.A/289.FLS.107-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, 
SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (21/02/1984), 
residente e domiciliada Rua Taquarana, 69, casa C, Jardim Itapemirim, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Joel Santana Gomes e de Vilma Aparecida Fragnan Santana.

FELIPE ALVES ROMANO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no Subdis-
trito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/382.FLS.028V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de agosto de dois mil (23/08/2000), residente e domiciliado Rua Dona 
Maria de Camargo, 1031, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otávio Aparecido Romano 
e de Valéria Alves dos Santos. STÉFANY ROMUALDO SARDINHA, estado civil solteira, 
profissão recuperador de crédito, nascida neste Distrito (CN:LV.A/333.FLS.130 ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(14/02/1999), residente e domiciliada Travessa Medianeira, 23, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Oseias Silva Sardinha e de Sonia Aparecida Romualdo Sardinha.

BRUNO RICARDO DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
de sistemas, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e oitenta e sete (22/06/1987), residente e domiciliado Rua Alfredo 
Ricci, 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Durvalino Rodrigues e de Claudete Correa da Silva. REGINA IRACI DOS SANTOS 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Caieiras, neste Estado, Caiei-
ras, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (01/09/1987), 
residente e domiciliada Rua Nelson Cerca, 65, Serpa, Caieiras, neste Estado, Caieiras, 
SP, filha de Cicero Lima da Silva e de Maria Augusta dos Santos Silva.

JEFFERSON DA SILVA MATOS, estado civil solteiro, profissão assistente de planeja-
mento, nascido em Itaberaba, Estado da Bahia (CN:LV.A/029.FLS.139-BOA VISTA DO 
TUPIM/BA), Itaberaba, BA no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noven-
ta e um (29/09/1991), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 241, 
fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Elson Matos de 
Oliveira e de Lusilene Oliveira da Silva Matos. ALESSANDRA CRISTIANE PEREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão supervisora, nascida em Suzano, neste Estado 
(CN:LV.A/098.FLS.006-ITAQUERA/SP), Suzano, SP no dia dezesseis de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete (16/05/1987), residente e domiciliada Rua João Abreu Cas-
telo Branco, 241, fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Pereira da Silva e de Amara Arlete da Silva.

JEFFERSON DA SILVA CRUZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/049.FLS.157-ASSÚ/RN), São Paulo, SP no dia seis de 
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/10/1985), residente e domiciliado Rua 
Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco 05-A, apartamento 24-A, conjunto C3, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio Barbalho da Cruz e de Maria de Fátima 
Silva. NATÁLIA KESSYMA SANTANA PEREIRA, estado civil solteira, profissão den-
tista, nascida em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/025.FLS.093 9º DISTRITO 
DE RECIFE/PE), Recife, PE no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e três 
(02/02/1993), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco 05-A, 
apartamento 24-A, conjunto C3, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Pereira 
da Silva e de Josimar Maria de Santana Silva.

ANTONIO ALEXANDRE COSTA DIAS DE SALES, estado civil solteiro, profissão en-
canador, nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/158.FLS.78-
CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos 
e oitenta e um (09/10/1981), residente e domiciliado Rua Nova Vida, 1462, casa 02, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Dias 
de Sales e de Maria Andréa Costa Dias Sales. LILIANE DE SANTANA PEGORARO, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida no Subdistrito Mooca, nesta Capital 
(CN:LV.A/20.FLS.52-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil no-
vecentos e oitenta (11/11/1980), residente e domiciliada Rua Nova Vida, 1462, casa 02, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito 
Romildo Pegoraro e de Maria Neusa de Santana Pegoraro.

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em Mauriti, Estado do Ceará (CN:LV.A/001.FLS.041-DISTRITO DE ANAUÁ/MAURITI/
CE), Mauriti, CE no dia nove de maio de mil novecentos e setenta e um (09/05/1971), 
residente e domiciliado Rua Caapeba, 98, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Florentino dos Santos e de Maria Pereira dos Santos. SILVANA DE 
LIRA SOUZA, estado civil solteira, profissão promotora de vendas, nascida em Recife, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/024.FLS.157 15º DISTRITO DE RECIFE/PE), Recife, 
PE no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta e quatro (25/06/1974), 
residente e domiciliada Rua Caapeba, 98, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Aguinaldo Miguel de Souza e de Gercina de Lira Souza. Es
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ACLERISTON PEREIRA MARTINS, estado civil solteiro, profissão re-
positor de mercadoria, nascido em Santa Terezinha, PE, no dia (13/09/1990), residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Luiz Paulo Martins e de Mercia Ferreira 
Pereira. A pretendente: JÉSSICA THAIS DA SILVA PINTO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/10/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Sidnei Praxedes Pinto e de 
Regineide Maria da Silva.

O pretendente: ELKIN YADIR PENA ROMAN, estado civil solteiro, profissão operador 
de marketing, nascido em Bucaramanga - Santander - República de Colombia, no dia 
(04/10/1985), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Humberto Pena 
Jaimes e de Gladys Del Carmen Roman Hincapie. A pretendente: JULIANA MARQUES 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão social midia, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (17/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto 
Marques da Silva e de Georgina Cristina da Silva.

O pretendente: BRUNO GOMES ROSA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Embu-Guaçu, SP, no dia (21/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rubens Ferreira Rosa e de Rute Gomes da Silva Rosa. A pretenden-
te: BARBARA VERONICA MENDES SILVA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Domingos Ramos da Silva e de Elvanice Mendes Silva.

O pretendente: ANDERSON JOSE GONÇALVES DUARTE, estado civil solteiro, profis-
são técnico de eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1999), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Souza Duarte e de Ana Hilda 
Paschoal Gonçalves Duarte. A pretendente: THAMIRES DA SILVA MEIRA, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/08/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre dos Santos Meira e de 
Adriana Ferreira Barrence da Silva.

O pretendente: WESLEY DE SOUZA ANDRADE, estado civil solteiro, profissão me-
talúrgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/11/1995), residente e domiciliado na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Aroldo Santos Andrade e de Maria Solange 
de Souza. A pretendente: MICHELE SILVA BARRETO, estado civil solteira, profissão 
frentista, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1998), residente e domiciliada na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Ednilson dos Santos Barreto e de Lindete 
da Silva Moreira.

O pretendente: HIAGO REPULLIO, estado civil divorciado, profissão contador, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (19/05/1993), residente e domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filho de Jeferson Repullio e de Clarice de Melo Repullio. A pretendente: BRUNA 
DA SILVA PEREIRA DE JEZUS TAVARES, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1993), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de José de Jezus Tavares e de Celia da Silva Pereira Jezus Tavares.

O pretendente: BRUNO DE SENA SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (11/03/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jailton Ferreira Souza e de Valdirene Oliveira de Sena. A 
pretendente: BEATRIZ DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (11/07/2000), residente e domiciliada em Itaquaque-
cetuba, SP, filha de Anderson Carlos da Silva Santos e de Cristiane Aparecida Thereza.

O pretendente: ATHOS PAULO ALVES GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão 
balconista, nascido em Goianira, GO, no dia (29/03/1999), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Juliano Alves Ferreira e de Bianka de Souza Guimarães. 
A pretendente: MICHELE TEIXEIRA MAURICIO, estado civil solteira, profissão esteticista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/09/1999), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Mauricio e de Maria Clemildes Teixeira.

O pretendente: RODRIGO SILVA ANDRADE, estado civil solteiro, profissão instalador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Neuma Silva Andrade. A pretendente: NATHÁLIA SILVA SOUSA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de saúde bucal, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (13/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Renato 
Borges Sousa e de Edna Elvira da Silva Sousa.

O pretendente: MAURO CLEMENTE DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão tecelão 
aposentado, nascido em Delmiro Gouveia, AL, no dia (17/03/1963), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Diolina Francisca de Amorim. A pretendente: 
GIANE SOARES DE MELO, estado civil divorciada, profissão balconista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/06/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sebastião Correia de Melo e de Delvira Soares de Melo.

O pretendente: RODRIGO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1993), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Valdivino Jovino da Silva e de Lucidalva Coelho de Lima. A 
pretendente: MARIANE SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Arujá, SP, no dia (15/03/1996), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filha de Sérgio Luis de Oliveira e de Andreia Veronica da Silva.

O pretendente: JOSÉ DA SILVA MACEDO ALVES, estado civil solteiro, profissão fiscal 
de ônibus, nascido em Piatã, BA, no dia (16/01/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Macedo Alves e de Severina Brasilina da Silva. 
A pretendente: PATRÍCIA SALES PEREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/03/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Carmo Jorge Pereira e de Arlete Aparecida Sales Pereira.

O pretendente: CÁSSIO BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1988), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Eliana Barbosa da Silva. A pretendente: DOMENICA DO CARMO 
MATOSO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/02/1987), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Pedro Posso 
Matoso Junior e de Joana do Carmo Matoso.

O pretendente: ERIK JANUARIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/08/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cleto Januario da Silva Junior e de Sonia Maria Januario da 
Silva. A pretendente: MARIA VITÓRIA MIGUEL DA SILVA DE PAIVA LIMA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em Ferreiros, PE, no dia (10/03/2003), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Luiz de Paiva Lima e de Maria 
José Miguel da Silva.

O pretendente: ARMANDO VIANA DA COSTA FILHO, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/05/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Armando Viana da Costa Neto e de 
Patricia Brocco da Silva Costa. A pretendente: LARISSA DE MACEDO LIMA, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/03/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Flavio da Silva Lima e de Eliane de 
Macedo Lima.

O pretendente: LEANDRO RAMALHO NEIVA, estado civil solteiro, profissão cortador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1987), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Marinete Ramalho Neiva. A pretendente: JAQUELINE 
DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão assistente financeira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/04/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Carlos Augusto de Oliveira e de Maria Aparecida dos Santos Oliveira.

O pretendente: FELIPE SOUSA DIAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sinvaldo Aparecido de Sousa Dias e de Eliane Gomes 
de Sousa Dias. A pretendente: TAINA RIBEIRO CARVALHO DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão nutricionista, nascida em Suzano, SP, no dia (03/04/1998), residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Lucas Ribeiro da Silva e de Fer-
nanda Carvalho Vieira.

O pretendente: LEOMAR TOMAZ HENRIQUE, estado civil solteiro, profissão sushi-
man, nascido em Emas, PB, no dia (04/09/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cosmo Henrique Gomes e de Francisca Tomaz Rodrigues 
Gomes. A pretendente: JUSSIÁRIA CERQUEIRA DA SILVA LIMA, estado civil sol-
teira, profissão garçonete, nascida em Jordânia, MG, no dia (25/02/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Argemiro da Silva Lima e de 
Juçara Cerqueira Costa.

O pretendente: FELIPE ALEXANDRE ALMEIDA TÉDDE, estado civil solteiro, profissão 
técnico de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre de Léo Tédde e de Maria 
Aparecida de Almeida Silva. A pretendente: BRENDA STEFFANY BISPO DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão secretária, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vlamir Bispo da Silva e de 
Jaqueline Aparecida da Silva.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1972), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ivo Alves dos Santos e de Valdelice 
Bispo do Nascimento. A pretendente: CRISTIANE DA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/1978), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson dos Santos e 
de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: WAGNER PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Elio Pereira da Silva e de Patricia Maria da Silva. A 
pretendente: KEZIA CAROLINE NUNES CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alex de Oliveira Conceição e de Patricia Nunes 
da Silva Oliveira Conceição.

O pretendente: ANDERSON LUIZ MENDONÇA, estado civil divorciado, profissão mar-
ceneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Luiz Mendonça e de Antonia de Souza Mendonça. 
A pretendente: DAYANE ELIAS DA ROCHA, estado civil divorciada, profissão autônoma, 
nascida em Suzano, SP, no dia (17/11/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valter Elias da Rocha e de Idalina de Lourdes da Rocha.

O pretendente: EMERSON PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão líder 
de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1972), residente e domiciliado na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Urcino Pereira dos Santos e de Mariana Teixeira 
da Silva. A pretendente: ROSA MARIA INFANTE OLATE, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida no País do Chile, no dia (30/08/1969), residente e domiciliada na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Adolfo Manuel Enrique Infante Campana e de Filomena 
Del Carmen Olate Catalan.

O pretendente: ADILSON SOUZA BRAGA, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Amilton Souza Braga e de Maria do Carmo Alves Souza. A pretendente: 
ANA PAULA ALVES FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1990), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Roseli Alves Ferreira dos Santos.

O pretendente: GABRIEL AZEVEDO FERMINO, estado civil solteiro, profissão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/02/2000), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Martins Fermino e de Miranilda Maria de 
Azevedo Fermino. A pretendente: CECILIA CRISTINA DE MORAIS BATISTA, estado 
civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(26/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido 
Romão Batista e de Marcia Cristina de Morais Batista.

O pretendente: JACKSON SANTOS DE MORAIS, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel de Morais e de Marcia Aparecida dos 
Santos de Morais. A pretendente: MILENA BEATRIZ DA SILVA XAVIER, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/08/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Severino Xavier 
e de Maria Jose da Silva Xavier.

O pretendente: ADILSON ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA, estado civil solteiro, 
profissão encarregado, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira e de Ester Al-
ves do Nascimento Pereira. A pretendente: MARGARETE AVELINO, estado civil 
divorciada, profissão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1981), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcilio Avelino e de 
Maria Conceição Avelino.

O pretendente: DANILO FELIPE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ednoenos Pereira de Oliveira e de Regiane de 
Fátima Felipe Oliveira. A pretendente: STÉFANNY DE JESUS MELO, estado civil 
solteira, profissão comerciante, nascida em Itabuna, BA, no dia (23/11/1995), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Washington Santos Melo 
e de Lucimara de Jesus Prazer.

O pretendente: SAMUEL DE BARROS PEREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profis-
são engenheiro mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/02/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Samuel de Barros Pereira e de Sueli 
Sandra Pereira. A pretendente: LUANA PERES RIBEIRO, estado civil solteira, profis-
são secretária, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (26/12/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner Natalino Ribeiro e de Florinete 
Ramos Peres Ribeiro.

O pretendente: LEONARDO DE SANTANA SOUSA, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/08/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Nascimento Sousa e de Mercia Valeria de 
Santana. A pretendente: SUZIANNE YVIS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
escriturária administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/10/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aurino Jose dos Santos e de Maria de 
Fatima Conceição dos Santos.

O pretendente: BRUNO DOMINGOS ARAUJO, estado civil solteiro, profissão técnico de 
manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/08/1994), residente e domiciliado na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Carlos Araujo e de Anazil Domingos do 
Amparo. A pretendente: SARA PERES NUNES, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/09/1998), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Nunes e de Rosenilda Peres Chagas Nunes.

O pretendente: JOSÉ VALDECI GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão coletor, 
nascido em Ribeirão, Ribeirão, PE, no dia (23/08/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Vicente Gonçalves e de Maria Elvira da Silva. A 
pretendente: LUISA ELIANE BEZERRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Oros, CE, no dia (24/02/1968), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luis Bezerra da Silva e de Gelzita Beserra da Silva.

O pretendente: DONIZETE DA SILVA FELIX, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
pátio, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Donizete Felix e de Ione Maria da Silva Felix. A 
pretendente: MAIARA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jose Carlos Fernandes dos Santos e de Patricia Lima Geronimo.

O pretendente: JOSÉ SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão mecânico 
de manutenção, nascido em São Sebastião do Umbuzeiro, PB, no dia (26/04/1963), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Martins Ernesto Soares e 
de Josefa Figueira Mendes. A pretendente: ANDREIA DA SILVA PEREIRA, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/08/1974), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Sebastião Pereira 
e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: ROBSON FERREIRA DE MORAES, estado civil solteiro, profissão ser-
ralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Izael Santos de Moraes e de Deldi Ferreira de Moraes. 
A pretendente: TAMIRES DA SILVA PINTO, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
cardiologia, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/05/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderley Rocha Pinto e de Eunice Francisco da Silva Pinto.

O pretendente: GABRIEL CORREA DE CASTRO ROSA, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (06/06/1995), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto de Castro Rosa e de Debora 
Baltazar Correa. A pretendente: NATALIA TORRES TELES, estado civil solteira, profissão 
bancária, nascida em Guarulhos, SP, no dia (02/05/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Ferreira Teles e de Marcia Torres Oliveira Teles.

O pretendente: WALLACE FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
pizzaiolo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/07/1993), residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Hildo Fernandes da Silva e de Selma Fernandes da 
Silva. A pretendente: ISABEL DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/01/2003), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sidney Dias de Almeida e de Maria Jose 
dos Santos Almeida.

O pretendente: DEIVID DIOGO DE MELO, estado civil solteiro, profissão técnico de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1982), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Hilda Maria da Conceição de Melo. A pretendente: 
AMANDA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (20/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Auricélia Ferreira da Silva dos Santos.

O pretendente: THIAGO MANDES DOS REIS, estado civil solteiro, profissão pizzaiolo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Fernando dos Reis e de Elisabete Mandes. A pretendente: LA-
RISSA VITORIA ALMEIDA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1996), residente e domiciliada no Jardim Santo 
Antônio, São Paulo, SP, filha de Jonatas Gabriel Rodrigues da Silva e de Elisabete de 
Souza Almeida.

O pretendente: ROGER RODRIGUES CAVALCANTE DE MELO, estado civil solteiro, 
profissão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1988), residente e domiciliado 
em Poá, SP, filho de Luiz Gustavo Cavalcante de Melo e de Sandra Cavalcante de Melo. 
A pretendente: LILIAN NUNES SANTOS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/12/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aubertino Anorino Santos e de Geraina Gervasio 
Nunes Santos.

O pretendente: GEORGE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em Ipiau, BA, no dia (15/02/1958), residente e domiciliado na Vila Nova Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Josafá Quirino dos Santos e de Maria Modesto dos Santos. A 
pretendente: LUCIENE MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1972), residente e domiciliada na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de João Rodrigues dos Santos e de Maria Helena dos Santos.

O pretendente: CICERO INOCENCIO DE MATOS, estado civil viúvo, profissão atendente, 
nascido em Capoeiras, PE, no dia (29/05/1967), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Maria Auta da Conceição. A pretendente: SILVANIA FERREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Caruaru, PE, no dia 
(12/02/1975), residente e domiciliada no Jardim Quisisana, São Paulo, SP, filha de Se-
verino Ferreira da Silva e de Maria Helena da Silva Ferreira.

O pretendente: LEANDRO MOREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (19/11/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Adilson Vital de Lima e de Isabel Moreira de Lima. A pretendente: 
NILCE APARECIDA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP, no dia (08/02/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luiz Carlos Ribeiro e de Maria Iracema Rosa Ribeiro.

O pretendente: ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA ARAUJO, estado civil divorciado, 
profissão manutenção predial, nascido em Itabuna, BA, no dia (20/12/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto de Araujo e de Luciene 
Francisca de Oliveira. A pretendente: QUEZIA DA FONSECA MOREIRA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/11/2004), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Pinheiro Moreira e de Ivonete 
da Fonseca Moreira.

O pretendente: FELIPE BARBOSA FREITAS, estado civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, nascido em Arujá, SP, no dia (16/06/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Daniel Barbosa Freitas e de Rosana Cristina de Lourdes Freitas. 
A pretendente: KESSYA DA SILVA SOUSA, estado civil solteira, profissão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Antonio de Sousa e de Iranice da Silva Souza.

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: GABRIEL OLIVEIRA COSTA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/02/1999), estado civil solteiro, profissão repositor, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Luiz Costa e de 
Marileuza Oliveira Costa. A pretendente: TAYELLE GABRIELA NONATO DE PAULA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/08/1996), 
estado civil solteira, profissão recepcionista, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Reginaldo de Paula Silva e de Rosangela Nonato de Paula.

O pretendente: GUILHERME MELO DI GREGORIO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia (14/06/1996), estado civil solteiro, profissão assistente admi-
nistrativo, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Reginaldo Di Gregorio e 
de Adriana Delfino Melo. A pretendente: BEATRIZ SILVA DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (23/06/1993), estado civil solteira, 
profissão assistente administrativa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de José Ednoilson de Jesus e de Isabel Maria da Silva de Jesus. Obs.: Bem 
como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, 
a qual autua a Habilitação do casamento.

O pretendente: DAVI NAZARÉ DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (23/12/2001), estado civil solteiro, profissão auxiliar de almoxarifado, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Melqui de Assis e de 
Luciana Nazaré de Assis. A pretendente: RAÍSSA PEREIRA DA SILVA SOARES, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Arujá - SP, no dia (20/06/2000), estado civil solteira, 
profissão estudante, residente e domiciliada em Arujá - SP, filha de Wilson Pereira Soares 
e de Maria José da Silva. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 
Município de Arujá, neste Estado, a qual autua a Habilitação do casamento.

O pretendente: TIAGO JAIR PALOMINO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (05/12/1979), estado civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Palomino 
Sanz e de Mercedes Iborra Palomino. A pretendente: VANESSA MARQUES DE LIMA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Mauá - SP, no dia (05/02/1987), estado 
civil solteira, profissão promotora de vendas, residente e domiciliada em Mauá - SP, filha 
de Osmar Alves da Silva e de Magali Marques de Lima Silva. Obs.: Bem como cópia 
recebida da Unidade de Serviço do Município de Mauá, neste Estado, a qual autua a 
Habilitação do casamento.

O pretendente: WILLIAM CARVALHO, de nacionalidade brasileira, nascido em Guarulhos 
- SP, no dia (20/01/1990), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado 
em Guarulhos - SP, filho de Vanilda Maria Carvalho. A pretendente: ISABELLA LIMEIRA 
MARACAIPE, de nacionalidade brasileira, nascida em Palmeira dos Índios - AL, no dia 
(06/08/1991), estado civil solteira, profissão administradora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Israel Gomes Maracaipe e de Vera Lucia Lucena 
Limeira Maracaipe. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1° Sub-
distrito - Guarulhos, neste Estado, a qual autua a Habilitação do casamento.

O pretendente: TIAGO CORRÊA DIAS, de nacionalidade brasileira, nascido em Osas-
co - SP, no dia (06/06/1986), estado civil solteiro, profissão administrador, residente e 
domiciliado em Osasco - SP, filho de Nimrod Dias e de Vilma Corrêa Dias. A pretendente: 
CAMILA VIEIRA OCCASO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Jardim 
Paulista - SP, no dia (16/05/1991), estado civil solteira, profissão publicitária, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Occaso e de Simone 
Vieira Occaso. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito 
de Osasco, neste Estado, a qual autua a Habilitação do casamento.

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 Anesia Silva Almeida.

O pretendente: JOSÉ NILTON DA SILVA ALEXANDRE, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Limoeiro - PE, no dia (14/11/1991), estado civil solteiro, profissão eletricista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Pedro Alexandre 
e de Cosma Severina da Silva Alexandre. A pretendente: MARIA ELIZANDRA DA SILVA 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em João Alfredo - PE, no dia (21/07/1992), 
estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Severino Castro de Oliveira e de Eliane Alves da Silva Oliveira.

O pretendente: BRUNO GALUCCIO FERNANDES SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (22/09/1989), estado civil solteiro, 
profissão construtor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jose Fernandes Silva Filho e de Tania Regina Galuccio Fernandes Silva. A pretendente: 
BIANCA CHAVES CAMPOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Salvador - BA, 
no dia (08/10/1978), estado civil solteira, profissão paisagista, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Josias Campos e de Maria das Graças Chaves 
Campos.

O pretendente: MARCUS VINICIUS MALANCONI SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (03/05/1990), estado civil solteiro, 
profissão coordenador de TI, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Paulo Sergio da Costa Santos e de Silvia Helena Novaes Malanconi Santos. A 
pretendente: PAMELA KARTILIANA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Osasco - SP, no dia (04/10/1993), estado civil solteira, profissão assesora 
jurídica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mario Edmundo 
da Silva e de Ruth Gomes de Souza.

O pretendente: DOUGLAS CORREIA BRITO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/11/1997), estado civil solteiro, profissão programador, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Diogo Lusvardi Brito e 
de Michele Correia da Silva. A pretendente: REBECA JÚLIA GOMES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (05/07/1999), 
estado civil solteira, profissão biomédica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Osni Gomes de Oliveira e de Kátia Eloy de Jesus Oliveira.

O pretendente: WAGNER THEODORO DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (08/09/1990), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Lourival José dos Santos e de Márcia Regina Theodoro de Souza. A pretendente: 
ARIADNE TAVARES UCHÔA, de nacionalidade brasileira, nascida em Osasco - SP, no 
dia (24/09/1989), estado civil solteira, profissão advogada, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adamor de Souza Uchôa e de Maria Madalena de 
Jesus Tavares Uchôa.

O pretendente: ADRIANO HENRIQUE MARQUES BARBOZA, de nacionalidade brasi-
leira, nascido nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (11/09/1996), estado civil solteiro, 
profissão optometrista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Adriano Martins Barboza e de Roseli Marques de Lacerda. A pretendente: JENYFER 
ROBERT DE ANDRADE BRITO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Guaianases - SP, no dia (10/09/1998), estado civil solteira, profissão auxiliar adminstrativa, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberval Dias Brito e 
de Gidalva de Andrade Brito.

O pretendente: ADALBERTO ROCHA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Aclimação - SP, no dia (21/11/1971), estado civil solteiro, profissão técnico de trânsito, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Orlando de Oliveira 
Rocha e de Rosa Pin Rocha. A pretendente: THALITA NASCIMENTO DE AZEVEDO, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (04/02/1997), estado 
civil solteira, profissão instrutora de trânsito, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Alcides de Azevedo Filho e de Joselita Aparecida do Nascimento.

O pretendente: CAIO HENRIQUE CRUZ PRADO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (08/02/1994), estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jesuino 
Oliveira Prado e de Lucélia Aparecida Cruz Prado. A pretendente: BEATRIZ ANDRADE 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia (10/10/1995), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Jurandi França dos Santos e de Ro-
salia Andrade dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: MATHEUS ROCHA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Delmiro Gouveia - AL, no dia (02/11/2002), estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
limpeza, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Laercio José 
da Silva e de Lindalva Gomes da Rocha. A pretendente: STEPHANY BEATRIZ SOUZA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia 
(06/01/2004), estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Davi Alberto Xisto dos Santos e de Gisele Guedes 
de Souza.
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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

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: CÉSAR AUGUSTO VENTURA, de nacionalidade brasileira, profissão mo-
tofretista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/12/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco de Assis de Marco Ventura e 
de Marta Aparecida da Silva Ventura. A pretendente: RENATA MENDONÇA DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (28/12/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Osvaldo Alves de Oliveira e de Maria da Conceição Mendonça Mergulhão.

O pretendente: WELLINGTON SANTO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/05/2000), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Deusdete Fernandes de Lima 
e de Maria Claudia Santos de Lima. A pretendente: CAROLINE DANTAS DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São 
Caetano do Sul - SP, no dia (29/09/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vagner Jose de Souza e de Luciana Vieira Dantas.

O pretendente: SILAS FERREIRA RlBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão au-
xiliar de marketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/07/1995), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Isnalde Bueno Ribeiro e 
de Esther Sousa Ferreira Ribeiro. A pretendente: HORTÊNCIA SILVA LEANDRO, de 
nacionalidade brasileira, profissão analista de relacionamento, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (26/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Fausto Leandro Neto e de Maria Aparecida Silva Duarte.

O pretendente: EDIVALDO CELESTINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão injetor, estado civil divorciado, nascido em Solidão - PE, no dia (20/07/1969), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdemar Celestino 
Dos Santos e de Gercina Celestina dos Santos. A pretendente: JOSEFA APARE-
CIDA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado 
civil solteira, nascida em Ribeira do Pombal - BA, no dia (06/05/1969), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Alves dos Santos e 
de Maria Silva dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia (08/03/1995), residente e 
domiciliado neste neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Domingos Cardoso dos 
Santos e de Maria Aparecida de Souza Santos. A pretendente: JESSICA PRIMO DE SOUZA 
MELO, de nacionalidade brasileira, profissão compradora, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (01/10/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Erivaldo de Souza Melo e de Lea Catarina Vieira Primo de Souza Melo.

O pretendente: RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão vendedor, estado civil solteiro, nascido em Guarujá - SP, no dia (12/10/1985), 
residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Ademir Rodrigues de Oliveira e de 
Nilva Wanderléia de Oliveira. A pretendente: JOCILYN SANCHES, de nacionalidade 
brasileira, profissão administradora, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (30/03/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
João Sanches e de Niva Sanches.

O pretendente: ANDERSON LUIS BERTOLANI, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancário, estado civil solteiro, nascido e São Paulo - SP, no dia (30/10/1994), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Edilson João Bertolani e de Maria 
de Fatima da Conceição Bertolani. A pretendente: NATÁLIA CAROLINA VALLOTA 
FERRAZ, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (08/07/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Jose Antonio Ferraz e de Valdenir Vallota Ferraz.

O pretendente: LEONARDO SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profis-
são gerente de e-commerce, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(07/01/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Car-
merindo Macedo da Silva e de Maria Luzinete Soares da Silva. A pretendente: RENATA 
APARECIDA CAMACHO, de nacionalidade brasileira, profissão represente comercial, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (30/10/1984), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Camacho e de Vilma 
Aparecida Camacho.

O pretendente: LAERCIO SILVA FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, profissão 
coordenador de engenharia, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(26/05/1971), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Lazaro Francisco 
e de Maria Madalena da Silva Francisco. A pretendente: FERNANDA MUNIZ RECALDES, 
de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (12/11/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Nelson Aparecido Pereira Recaldes e de Suely Medeiros Muiz Recaldes.

O pretendente: LEANDRO FERNANDES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
designer, estado civil solteiro, nascido em Laranjal Paulista - SP, no dia (08/10/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson da Silva e de 
Rosângela Aparecida Fernandes A pretendente: CAMILA CRISTINA BONALDO NAVES, 
de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, nascida em Santo 
André - SP, no dia (25/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Ronaldo Carvalho Naves e de Nilza Helena Bonaldo Naves.

O pretendente: TIAGO BARBIERATO, de nacionalidade brasileira, profissão coordenador 
de TI, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/04/1983), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Roberto Barbierato e de 
Miriam Solange Zucoloto Barbierato. A pretendente: PRISCILA AlVES, de nacionalidade 
brasileira, profissão gerente de contas, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (03/04/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Onofre Alves Filho e de Laudecy Bezerra Alyes.

O pretendente: ÉRIC FERREIRA DA SIILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ven-
dedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/10/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Aparecido Ferreira da 
Silva e de Aparecida de Fátima Pinge Ferreira da Silva. A pretendente: ALINE FRAN-
ÇOISE MARIE JARDIN, de nacionalidade francesa, profissão professora, estado civil 
divorciada, nascida em Évreux - França, no dia (14/04/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jean Marie Claude Bernard Jardin e de Linda 
Liliane Michele Dutheil.

O pretendente: ROGÉRIO PINTO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/07/1972), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos 
Pinto da Costa e de Rita Rosária Martins da Costa. A pretendente: ANA CAROLINA 
DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil 
solteira, nascida em Ibitinga - SP, no dia (11/05/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cloves Donizete de Freitas e de Gislaine Apa-
recida Tonieto de Freitas.

O pretendente: JAIRO CORDEIRO BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/02/1985), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jairo Borges e de Maria 
José Cordeiro Borges. A pretendente: MAÍSA SANDES DE CASTRO, de nacionalidade 
brasileira, profissão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (30/03/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Araujo de Castro e de Zilda Ferreira Sandes de Castro.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA LINS, de nacionalidade brasileira, profissão 
mecânico, estado civil solteiro, nascido e São Paulo - SP, no dia (25/03/1998), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rogerio Sandro 
Lins e de Monica Pereira Lins. A pretendente: LETICIA SANTANA MARCOPITO 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (20/03/1999), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adilson de Souza Oliveira e de Karla Regina 
Santana Marcopito Oliveira.

O pretendente: VICTOR OTO ROMÃO, de nacionalidade brasileira, profissão empre-
sário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/06/1994), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronaldo Oto Romão e de Nádia 
Zadorojuoi Cardoso Romão. A pretendente: CAROLINA DE OLIVEIRA CANITO, de 
nacionalidade brasileira, profissão assistente de marketing, estado civil solteira, nascida 
no Rio de Janeiro - RJ, no dia (12/04/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Artur Lins Canito e de Cristiane Silva de Oliveira.

O pretendente: WAGNER DO NASCIMENTO VASQUES, de nacionalidade brasileira, 
profissão mecânico de aeronave, estado civil solteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 
no dia (03/11/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
João Carlos Vasques e de Maria Celia do Nascimento Vasques. A pretendente: THAIS 
CARDOSO CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária, 
estado civil solteira, mascida em São Paulo - SP, no dia (27/07/1990), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Serqueira Cavalcante e de 
Roselaine Cardoso Cavalcante.

O pretendente: WILIAN KOEHLER SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
gerente administrativo, estado civil solteiro, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no 
dia (16/08/1989), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fillho de Levi 
Bastos dos Santos e de Roneli Alves dos Santos. A pretendente: LETÍCIA MONTEIRO 
NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/06/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nilson Monteiro Nogueira e de Siomara 
Monteiro Nogueira.

O pretendente: ANDRÉ FREITAS LUENGO, de nacionalidade brasileira, profissão promo-
tor de justiça, estado civil solteiro, nascido em Junqueirópolis - SP, no dia (25/09/1990), 
residente e domiciliado em Junqueirópolis - SP, filho de Andre Luis Luengo e de Lucilene 
Garcia de Freitas Luengo. A pretendente: MARIANA MATEUS LEME, de nacionalidade 
brasileira, profissão assistente judiciária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (08/04/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Clelio Aparecido Leme e de Maria de Lourdes Aguiar Mateus Leme.

O pretendente: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, de nacionalidade 
brasileira, profissão analista de telecomunicação, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (27/11/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Aparicio de Almeida Conceição e de Maria Aparecida Costa Curta Conceição. 
A pretendente: FERNANDA GOMES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/08/1980), resi-
dente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Odair de Jesus de Souza e 
de Marlene Martins Gomes.

O pretendente: ALEXANDRE ROCHA MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/01/1983), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miguel Senra Medeiros e de 
Vanda Rocha Medeiros. A pretendente: PRISCILA D' EPIRO GIANINI, de nacionalidade 
brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(15/04/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos 
Antonio Gianini e de Silvia D'Epiro Gianini.

O pretendente: RODRIGO AKIO LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profis-
são servidor público estadual, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (04/08/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Sergio Lourenço e de Adriana Sayuri Lourenço. A pretendente: AMANDA DOS 
SANTOS IZIPATO, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/02/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adalberto Izipato e de Luciana dos 
Santos Izipato.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/11/1988), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Paula Filho e 
de Marta Regina Rodrigues Paula. A pretendente: AMANDA PEREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de escritório, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (24/02/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Roberto Carlos Bernardes da Silva e de Silvia Aparecida 
Pereira da Silva.

O pretendente: RODRIGO ACCICA OLIVEIRA BONFIM, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de RH, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(04/07/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Roberto Oliveira Bonfim e de Cleide Accica Oliveira Bonfim. A pretendente: SHEILA 
DO CARMO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão coordenadora pe-
dagógica, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/11/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Walter Fernandes 
e de Mariza Honorio do Carmo Fernandes.

O pretendente: FLÁVIO HIDEKI YAMASHITA DE FREITAS AVALLONE, de nacionalidade 
brasileira, profissão funcionário público estadual, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (22/01/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Manoel Francisco de Freitas Avallone e de Helenice Emiko Yamashita Avallone. 
A pretendente: LUANA MARTINS BRANDÃO, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/06/1991), resi-
dente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Raimundo Gomes Brandão e 
de Maria Iraide Santos Martins Brandão.

O pretendente: NEWTON HARUO SAITO, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/06/1971), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nobuo Saito 
e de Maria Kiyoko Saito. A pretendente: ROSANA TENÓRIO CAVALCANTE, de 
nacionalidade brasileira, profissão bombeira civil, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (04/10/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Cicero Tenório Cavalcante Irmão e de Carmezin Santana 
Cavalcante.

O pretendente: ROGERIO TAPIGLIANI SAID, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/10/1971), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Nascimento 
Said e de Ignes Tapigliani Said. A pretendente: IRIS APARECIDA MOREIRA RAMOS, 
de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil divorciada, nascida em 
Poté - MG, no dia (20/05/1965), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Eugenio Moreira Ramos e de Marciana Rodrigues dos Santos.

O pretendente: IVAN DIAS DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão analista, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/05/1996), residente e domi-
ciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Campos e de Suede Dias 
da Silva Campos. A pretendente: TATIANE MAGALHÃES DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profissão pedagoga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(03/04/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João 
Carlos de Souza e de Cristiane Magalhães de Souza.

O pretendente: CESAR HENRIQUE DE MOURA MORAES, de nacionalidade brasileira, autô-
nomo, divorciado, nascido em Guaratinguetá, SP, no dia (14/07/1971), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Carlos de Moraes e de Aurora Benedita de Moura Moraes. 
A pretendente: NATÁLIA GIRALDO PALÁCIOS, de nacionalidade brasileira, estudante, 
divorciada, nascida em Medellin, Colômbia, no dia (11/02/1985), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Délio Giraldo Aristizábal e de Adriana Maria Palácios Carvajal.

O pretendente: FERNANDO BORTOLLETO FILHO, de nacionalidade brasileira, professor, 
viúvo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1959), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Fernando Bortolleto e de Thereza Afonso Bortolleto. A pretendente: 
TANIA ROSELI SERVINO DA SILVA ZEMUNER, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
viúva, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1957), residente e domiciliada em Gua-
rulhos, SP, filha de Helcias Pinto da Silva e de Adelaide Servino da Silva.

O pretendente: IVAN MARCELINO VOELZKE COPPO, de nacionalidade brasileira, em-
presário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Helcio Voelzke Coppo e de Vera Lucia Marcelino Coppo. A 
pretendente: TALITA RODRIGUES MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, veterinária, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Geraldo Rodrigues Monteiro e de Erica Cristiane Rodrigues Monteiro.

O pretendente: JÔNATAS SOARES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, estudante, 
solteiro, nascido em Luziânia, GO, no dia (16/09/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Roberto Branquinho Pereira e de Mariza Soares Silva Pereira. A pre-
tendente: JÚLIA SILVA CAVALLARI, de nacionalidade brasileira, analista de marketing, 
solteira, nascida em Piracicaba, SP, no dia (04/08/1995), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Marco Antonio Cavallari Junior e de Bebiana Arlete Silva Cavallari.

O pretendente: LEONARDO ANTONIO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, enge-
nheiro, solteiro, nascido em Osasco, SP, no dia (14/10/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Antonio Barbosa e de Balbina da Silva Barbosa. A pretendente: 
AMANDA TREVIZAN RODRIGUES SILVA, de nacionalidade brasileira, veterinária, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/10/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Osvair Rodrigues da Silva e de Wilma Trevizan Rodrigues da Silva.

O pretendente: MARCELO ABRANTES LINGUITTE, de nacionalidade brasileira, engenhei-
ro civil, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1967), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Hedemar Vicente Linguitte e de Darci Abrantes Linguitte. A 
pretendente: MARCELLA DE ALMEIDA CASTRO, de nacionalidade brasileira, engenheira 
ambiental, divorciada, nascida em Goiânia, GO, no dia (14/05/1975), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Francisco Pires de Almeida e de Maria Gorette de Lima Almeida.

A pretendente: MARIA DALVA DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1952), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Francisco Juca de Medeiros e de Olga Le Sinechal de Medeiros. A 
pretendente: ROSÂNGELA APARECIDA DEVIDÉ, de nacionalidade brasileira, advogada, 
solteira, nascida em Ourinhos, SP, no dia (09/04/1955), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Ernesto Devidé e de Iraci Alves Devidé.

O pretendente: MATHEUS DE ROGATIS, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, 
solteiro, nascido em Poá, SP, no dia (06/06/1992), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de João David de Rogatis e de Paula Haddad Silva de Rogatis. A pretendente: 
TATIANE YUMI MIYAZAKI SANTOS, de nacionalidade brasileira, funcionária pública 
federal, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1991), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jefferson Antonio Lopes dos Santos e de Satie Miyazaki.

O pretendente: PEDRO LUIS BRASILEIRO DE SOUZA MARTINS, de nacionalidade bra-
sileira, empresário, solteiro, nascido em João Pessoa, PB, no dia (07/01/1996), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Rodrigues Martins e de Carla Patricia 
Brasileiro de Souza Martins. A pretendente: BEATRIZ FERREIRA NOBLE, de nacionalidade 
brasileira, gerente comercial, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/2001), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jeffrey Darren Noble e de Rosana de Cassia Ferreira.

O pretendente: PEDRO ZANFORLIN MARCONDES DE CARVALHO, de nacionalidade 
brasileira, publicitário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/07/1991), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Glauco Marcondes de Carvalho e de Nicia Leite 
de Barros Marques Zanforlin Marcondes de Carvalho. A pretendente: JULIA MARTINS 
DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, oceanógrafa, solteira, nascida em Toulouse, 
França, no dia (01/01/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moacyr 
Cunha de Araujo Filho e de Clarissa Martins de Araujo.

O pretendente: RODRIGO ROSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Roseli Rosa dos Santos. A pretendente: MÁRCIA DE ALMEIDA 
FERNANDES, de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (10/05/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wayne 
Fernandes e de Efigênia Almeida Fernandes.

O pretendente: RONALDO DE ABREU, de nacionalidade brasileira, analista, solteiro, 
nascido em Nova Prata, RS, no dia (03/09/1963), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Hamilton de Abreu e de Almehy Neder de Abreu. A pretendente: ADRIANA 
SOARES QUINTEIRO, de nacionalidade brasileira, psicóloga, divorciada, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (03/08/1970), residente e domiciliada Guarulhos, SP, filha de Antonio 
João Soares Quinteiro e de Nair Celina Riess Quinteiro.

O pretendente: SAN MOHAMMED QADER, de nacionalidade iraquiana, farmacêutico, 
solteiro, nascido em Erbil, Iraque, no dia (18/09/1995), residente e domiciliado no Iraque, 
filho de Mohammed Qader e de Alaa Abdulrahman. A pretendente: LUANA GRILLO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, psicóloga, divorciada, nascida no Rio de Janeiro, RJ, 
no dia (13/11/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Cardoso 
da Silva e de Maria Risoleta Dutra Grillo.

O pretendente: SÍLVIO ALVES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, garçom, 
solteiro, nascido em Ibiapina, CE, no dia (16/09/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Haroldo Sousa de Carvalho e de Liduina Alves de Carvalho. A 
pretendente: CRISTINA FERNANDES SÁ, de nacionalidade brasileira, operadora de 
caixa, solteira, nascida em Ibiapina, CE, no dia (10/11/1980), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Pedro Rodrigues de Sá e de Liduina Fernandes Sá.

O pretendente: THIERRY CINTRA MARCONDES, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
mecânico, solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia (22/11/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Juvenal Marcondes Neto e de Maria Cristina Cintra Gomes Mar-
condes. A pretendente: MARCELLA FERNANDA DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, 
psicóloga, solteira, nascida em Campinas, SP, no dia (18/03/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio da Fonseca e de Ivone Ribeiro Silva da Fonseca.

O pretendente: TIMOTHÉE MAX PLANTÉ, de nacionalidade francêsa, financeiro, solteiro, 
nascido em Tarbes, França, no dia (02/05/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Jean-Michel Gérard André Max Planté e de Claire Odile Daurat. A pretendente: 
LARISSA ALENCAR BARRETO, de nacionalidade brasileira, funcionária pública estadual, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1990), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Luiz Walcyr Barreto e de Teresa Cristina Alencar Barreto.

O pretendente: VITO PLUMARI, de nacionalidade italiana, aposentado, viúvo, nascido 
em Regalbuto, Itália, no dia (10/02/1934), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho 
de Ignacio Plumari e de Milice Vincenza. A pretendente: SANTA BARBERI, de nacionali-
dade italiana, aposentada, divorciada, nascida em Regalbuto, Itália, no dia (06/10/1940), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonino Barberi e de Angela Barberi.

O pretendente: WELLINGTON FRANÇA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auditor, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/02/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Braz Viana da Silva e de Maria França da Silva. A pretendente: 
REBECA CORREA BALIAN, de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/04/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Marcelo Balian e de Anedilza de Marcelo Balian.
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Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O estudo realizado pelo pró-
prio LinkedIn considerou 
dados de mais de 660 mi-

lhões de profissionais e 20 milhões 
de empregos e o resultado mostra 
que os canais de marketing de de-
sempenho estão ganhando espaço 
entre as marcas. 

Com base nos resultados da pes-
quisa, a Awin , uma das maiores 
especialistas em marketing de afi-
liados do mundo, debateu durante 
o Awin Thoughts, espaço dedicado 
à análise e discussão de temas e 
tendências, sobre a possibilida-
de de desenvolver treinamentos 
formais a respeito da solução. O 
Marketing de Afiliados/Influência 
é um método simples para rastre-
ar e monitorar as atividades das 
empresas e influenciadores no 

ambiente virtual, que oferece re-
sultados estruturados em vendas, 
exposição da marca e retorno sobre 
investimentos (ROI). 

Entre as qualidades do marketing 
de afiliados está a capacidade de 
atuar em várias frentes ao mesmo 
tempo, ou seja, de possibilitar uma 
série de interações, parcerias e 
resultados dentro do ambiente 
digital, de maneira ágil e segura. Os 
anunciantes que obtêm sucesso no 
marketing de afiliados costumam 
conhecer os princípios básicos 
das disciplinas digitais. Definido 
como uma solução basicamente 
digital, o marketing de afiliados 
utiliza o princípio de pagamento 
por desempenho. 

Mas, para o bom funcionamento 
da plataforma, é fundamental as-

similar novas tecnologias e abor-
dagens e reconhecer como elas 
podem auxiliar os afiliados que 
já utilizam a plataforma. Embora 
os programas de afiliados sejam 
muitas vezes lembrados como 
campanhas, eles tendem a estar 
sempre ativos e ao mesmo tempo 
evoluem e se adaptam conforme 
as mudanças nas necessidades da 
marca e diante de um mercado em 
constante mudança. 

Há 15 anos, por exemplo, os 
anúncios patrocinados pelo Google 
funcionavam como uma parte 
crítica na gestão da campanha de 
uma marca. Desde então, outros 
tipos de soluções e estratégias 
surgiram, como o Cashback, que 
é hoje o maior modelo em mui-
tos países, enquanto em outros 

os cupons e códigos de cupons 
dominam. Por isso, é necessário 
compreender as nuances regio-
nais para gerenciar um programa 
global de afiliados. 

A navegação entre cupons, códi-
gos, acordos, cashback, compara-
ção de preços, conteúdo, bloguei-
ros e influenciadores, resulta em 
observações ricas de como uma es-
tratégia cuidadosamente elaborada 
ou uma parceria exclusiva pode ter 
impacto sobre a outra. Existem ou-
tras habilidades importantes, para 
além do conhecimento do cenário 
de afiliados, e paralelo à gestão de 
relacionamento, fundamental para 
os programas de influência. 

Dentre elas estão o conhecimento 
e o domínio de relatórios, orça-
mentos, negociação e arbitragem, 

fundamentais para que se possa 
realizar análises estatísticas e ve-
rificar quais padrões estão sendo 
seguidos, se estão de acordo com os 
princípios das marcas e produtos, 
bem como quais insights são mais 
interessantes e recomendáveis. 

Mas para que os resultados 
sejam ainda mais amplificados, a 
Awin acredita que o investimento 
em treinamento de marketing de 
afiliados é um caminho necessário 
e deve fazer parte dos programas 
de marketing. Rodrigo Genoveze, 
country manager da Awin Brasil, 
informa que, no ano passado, eles 
faturaram R$ 69,1 bilhões em re-
ceitas geradas para os anunciantes 
em 2020 em todo o mundo. Fonte 
e mais informações: (https://www.
awin.com/br). 

Marketing de influência foi a sétima habilidade mais procurada
Classificado como a sétima habilidade mais procurada em 2020 no LinkedIn Learning, o marketing de afiliados ou de influência ganha cada vez mais 
destaque entre profissionais de diferentes setores diante de um cenário no qual as mídias sociais se destacam e tiram espaço da publicidade tradicional
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