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De acordo com um estudo elaborado pela consultoria britânica 
Oxford Economics, empresas de países emergentes, como o Brasil, 
tiveram aumento nas dívidas entre 10% e 20% durante a pandemia. 
E tirar a empresa do vermelho é um desafio para boa parte dos em-
preendedores. CEO da Sapri Consultoria, Cláudio Lasso (*), que atua 
no mercado de consultoria e auditoria Contábil e Tributária há 15 
anos, orienta que o primeiro passo para  recuperar a saúde financeira 
do seu negócio é dimensionar o saldo negativo do seu negócio, antes 
de tomar qualquer atitude.  

especialista dá orientações financeiras para tirar sua 
empresa do vermelho

Muito se fala que um dos maiores problemas para as empresas é 
realizar um serviço ou vender um produto e não receber por isso, mas, é 
importante acrescentar que também é um grande problema perder um 
bom cliente por não saber cobrar. Hoje, em um cenário pós-pandêmico, 
é fundamental ter muito cuidado em relação à questão das cobranças. 
As empresas, quando não tem como o seu trabalho principal a presta-
ção de serviços de cobrança ou quando não terceirizam esse serviço, 
podem cometer vários erros de gestão dos valores devidos.  

erros que as empresas cometem na hora da cobrar 
devedores

Não há dúvida de que as vendas pela internet se tornaram uma opção para 
muitos empreendedores manterem seus negócios em meio à crise. Segundo 
dados divulgados pelo PayPal Brasil em parceria com a BigDataCorp, as 
lojas online totalizam 1,59 milhão, um aumento de 22,05% na comparação 
com 2020. Pensando nisso, Franklin Bravos, CEO da Signa, startup que 
já profissionalizou mais de 500 e-commerces no Brasil, elencou dicas de 
como empreendedores podem investir de maneira prática e rápida em apps 
e ferramentas na internet que podem ajudar a bombar as vendas.  

ideias para atrair consumidores e vender mais pela 
internet e apps

relif_CANVA

negócios em pauta

Fontana di trevi com peças de lego
Um artista italiano fez uma reprodução icônica da Fontana di Trevi, 

uma das principais atrações turísticas da Itália, com cerca de 20 mil pe-
ças de Lego. O autor da obra é Maurizio Lampis, fundador do Museu de 
peças de Lego Karalisbrick em Sestu, na Sardenha. "O projeto começou 
há cinco meses com o objetivo de reproduzir um dos monumentos mais 
importantes da Itália após a construção, em 2019, da Basílica di Bonaria 
em Cagliari, símbolo da Sardenha", disse Lampis. Foram necessários 
cerca de 20 mil blocos para reproduzir a famosa fonte o mais fielmente 
possível na escala de miniaturas: 75 centímetros de largura, 50 cm de 
profundidade e 70 cm de altura em seu ponto mais alto". Inaugurada em 
1762, a Fontana di Trevi é a maior das fontes monumentais de Roma e 
serviu como cenário para "La Dolce Vita". Recentemente, uma fotografia 
dos líderes do G20 jogando uma moeda na fonte também teve ampla 
repercussão (ANSA).      leia a coluna completa na página 3

Foto: ANSA

news@ti

Webinar gratuito apresenta iniciativas inovado-
ras na gestão ambiental do onshore

@“Inovação na gestão ambiental do Onshore” será o tema da edição de 
novembro do ABPIP Inova. O webinar, uma iniciativa da Associação 

Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP), será 
transmitido gratuitamente na próxima quinta-feira, dia 11 de novembro, das 
14h às 15h30. Para participar, basta preencher o formulário disponível no 
link:  https://lnkd.in/devXdwGz. Na ocasião, a Great Energy vai apresentar 
as soluções e iniciativas sobre os tipos de tratamento e destinação final 
para os cascalhos provenientes das operações de O&G. “Os participantes 
do Webinar terão a oportunidade de conhecer ações e negócios capazes 
de compor uma solução customizada e eficiente, por meio do conceito 
de inovação aberta”, explicou Anabal Santos Jr., Secretário Executivo 
da ABPIP. Esta será a 5ª edição do ABPIP Inova, que tem o objetivo de 
desenvolver ações conjuntas de integração academia-indústria para 
disseminação de conhecimento nas áreas de inovação e tecnologia. Os 
seminários virtuais são realizados mensalmente, via canal do Youtube da 
Associação.    leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://semanaenef.gov.br/

shopping ou e-commerce? dados 
mostram que a loja física ainda vale a pena 

não é novidade que o comércio eletrô-
nico teve um grande crescimento nos 

últimos dois anos. Impulsionados pela pan-
demia, os e-commerces viram seus números 
saltarem 68% em relação ao ano anterior, de 
acordo com a ABComm, enquanto a maior 
parte do comércio offline teve que fechar 
as portas por um longo período. 

Alguns conseguiram se adaptar, muitos 
faliram, mas agora com o afrouxamento das 
medidas de prevenção e o retorno das pessoas 
às ruas, o setor começa a recuperar o fôlego 
com crescimento de 10,1% no primeiro se-
mestre de 2021 em relação ao mesmo período 
de 2020, segundo o Indicador de Atividade 
do Comércio (IAC) do Serasa Experian. 

Nosso subconsciente nos diz que é muito 
mais caro manter um comércio físico, por 
conta do custo de operação, funcionários 
e todos os gastos que uma estrutura de-
manda, mas no e-commerce também há 
gastos com estrutura, além de exigir mais 
verba com mídia e logística reversa. A 
Spot Metrics, empresa de inteligência de 
dados e CRM, levantou alguns dados que 
pudessem esclarecer de vez essa dúvida, 
ou pelo menos contextualizar os custos 
efetivos de cada uma das modalidades. 

Na loja física, como em shoppings, os 
comerciantes precisam arcar com aluguel, 
condomínio e um fundo de promoção, que 
é utilizado para ações de marketing, por 
exemplo, para atrair mais público. A soma 
desses valores é chamada de Custo Total 
de Ocupação (CTO), e gira em média entre 
9% e 12,6% do faturamento, de acordo com 
o site de algumas das maiores adminis-
tradoras de shoppings do Brasil (brMalls, 
Aliansce Sonae e Multiplan). 

"Quando comparamos o CTO com os 
marketplaces, muitas vezes os custos de 
uma loja física acaba sendo menor, porque 
as plataformas cobram uma porcentagem 

shopping ou e-commerce? dados 
mostram que a loja física ainda vale a pena
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sobre os valores dos produtos vendidos e 
em alguns casos também taxas fixas para 
o empreendedor poder comercializar 
naquele canal", explica o especialista em 
inteligência de dados para o varejo físico, 
Raphael Carvalho, CEO da Spot Metrics. 

No e-commerce, à primeira vista, temos 
a vantagem de não nos preocuparmos com 
os mesmos custos de um estabelecimento 
físico, apesar de invariavelmente precisar 
armazenar o estoque em algum lugar, mas 
é necessário investir mais em propagandas 
online e promoções. 

A situação também é diferente para quem 
ainda não tem uma marca muito reconheci-
da e com um e-commerce próprio, porque 
as vendas precisam ser feitas por meio de 
marketplaces consolidados, como Ameri-
canas, Amazon, Mercado Livre e Magalu, 
que cobram uma taxa de 14% a 20% dos 
valores dos produtos, superando o CTO 
do shopping. 

De acordo com um levantamento da Simon 
Properties, uma das maiores administradoras 
de shoppings do mundo, enquanto as visitas 
em sites convertem apenas 3% em compras, 
em um estabelecimento físico, de 20% a 30% 
dos visitantes compram algum item, sendo 
que as cestas de produtos da loja física pode 
ter um ticket médio até 3 vezes maior.

"Nesse sentido, podemos dizer que inves-
tir em uma loja física seria mais vantajoso. 
O vendedor não precisaria se preocupar 
com verba de marketing online, porque 
esse custo já está incluído no CTO e apesar 
das campanhas que o shopping realiza para 
atrair mais clientes, as pessoas já irão ao 
shopping. O desejo da experiência física 
ainda - e sempre - vai continuar existindo", 
acrescenta o especialista. 

A pesquisa mostrou também que há uma 
hiper rotatividade entre os e-commerces. 
Ao mesmo tempo que muitas novas lojas 
online surgem, muitas outras, em média 
65%, falem em 18 meses. Em 5 anos, o 
percentual chega a 90%. Outro ponto a 
se observar é que nos sites, as devoluções 
podem chegar até 40%, baseadas na Lei 
do Arrependimento, demandando uma 
estrutura, e um custo, de logística reversa. 

Essa demanda já não existe no offline, 
porque o cliente compra em plenas condi-
ções, podendo ver e tocar o produto para 
ter certeza de sua escolha. "Acredito que a 
melhor estratégia seja atender o consumidor 
no canal que este achar mais conveniente. 
No fim das contas, uma operação coordena-
da em várias frentes acaba sendo necessária 
para conquistar diversos perfis no mercado", 
finaliza Carvalho. Fonte e mais informações: 
(www.spotmetrics.com).

dinaMisMo

Famílias endividadas
Diante da alta dos preços, as famílias 

estão buscando o crédito como alterna-
tiva para complementar a renda. Na ca-
pital paulista, o número de endividados 
bateu novo recorde em outubro: 2,84 
milhões, representando 71,3% do total 
dos lares, de acordo com pesquisa da 
FecomercioSP. Em novembro de 2020, 
o percentual de endividados estava 
em 56,1%, o que significa, em termos 
absolutos, um aumento, em quase um 
ano, de 620 mil famílias com dívidas.
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OpiniãO
O olhar contencioso na 
elaboração de contratos  

e documentos legais 

As partes de um 
contrato qualquer, 
só decidem analisar 
suas cláusulas quando 
acreditam que a 
outra parte não está 
cumprindo suas 
obrigações. 

Do contrário, aquele 
contrato irá repou-
sar em alguma ga-

veta ou arquivo por anos 
e anos. Os advogados que 
atuam perante os Tribunais, 
na área contenciosa, por 
sua vez, geralmente só são 
acionados pelos clientes 
quando já há, no entendi-
mento de uma das partes, 
o inadimplemento por parte 
da outra parte. 

Entretanto, muitas vezes, 
o trabalho se torna muito 
mais complexo por falhas 
na elaboração dos contra-
tos, seja pela ausência de 
pequenos cuidados ou até 
mesmo pela inclusão de 
cláusulas completamente 
inexequíveis perante o Ju-
diciário ou cláusulas que, 
ainda que à primeira vista 
a legislação permita, o Ju-
diciário já tenha firmado 
posição em outro sentido. 

Não bastasse o próprio 
texto do contrato, todas 
as discussões havidas nos 
momentos pré-contratuais 
poderão ser levadas ao 
judiciário para tentar des-
qualificar cláusulas. 

Se antes as discussões se 
davam em reuniões presen-
ciais ou até por telefone, 
sem uma formalização pre-
cisa, atualmente tudo se dá 
por mensagens de e-mail e 
outros aplicativos, o que, 
para os Tribunais brasileiros 
já vem sendo amplamente 
admitido como prova, sem 
maiores discussões. 

Nessa perspectiva, cada 
documento produzido em 
uma negociação ou uma 
simples conversa prelimi-
nar, poderá e será uma prova 
em uma eventual discussão 
judicial. 

Por isso, empresários e 
clientes procuram apoio 
dos profissionais do Direito 
para a revisão e um olhar 
contencioso de quaisquer 
documentos, seja para 
elaboração de contratos, 

minutas preliminares e 
até mensagens formais ou 
curtas por aplicativos de 
mensagens. 

Cada vez mais vem se 
buscando analisar cada li-
nha de qualquer texto para 
que, durante uma discussão 
judicial, uma simples frase 
solta em um documento 
não interfira em toda a es-
tratégia processual. Como 
atualmente o fechamento 
de um negócio é discutido 
através de dezenas ou cen-
tenas de mensagens, trocas 
de documentos e minutas, 
não é incomum que em um 
litígio apareça uma simples 
mensagem trocada durante 
as negociações que interfira 
em todo o negócio. 

Obviamente pode-se in-
cluir na minuta final de 
um contrato uma cláusula 
que estabeleça que toda a 
troca de documentos ante-
rior está sendo substituída 
exclusivamente por aquele 
contrato. 

Isso, no entanto, não 
impede que a parte interes-
sada, em sua defesa, apre-
sente qualquer documento 
em um eventual processo 
judicial, com amplas chan-
ces de ser aceito, até porque 
nossa tradição jurídica é 
de elaboração de contratos 
curtos, onde muitas cláusu-
las serão analisadas e inter-
pretadas pelos julgadores, 
que utilizarão justamente 
como fontes de auxílio toda 
a documentação preliminar. 

Em diversos contratos não 
é incomum encontrarmos 
cláusulas dúbias ou cláu-
sulas que contenham uma 
disposição de acordo com a 
Lei, mas que os Tribunais (e 
cada Estado possui o seu) 
tenham um entendimento 
diverso sobre aquela norma. 

Nesse ponto é que um 
olhar contencioso se mostra 
de suma importância na 
elaboração de quaisquer 
documentos, necessitando 
de um advogado com expe-
riência na área, conhecedor 
da jurisprudência e do 
pensamento predominante 
dos Tribunais, que, com 
mudanças sutis nos textos, 
possam modificar todo o 
contexto de uma eventual 
discussão judicial. 

(*) - É Sócio do VC Advogados.

Paulo Cruz Filho (*) 

News@TI
Claro lança Programa de Estágio 2022 com 
mentoria integrada e foco em inovação 

@A Claro está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 
2022, para estudantes que estejam em busca de aprendizado, 

experiência e desenvolvimento de carreira. As oportunidades abran-
gem diversas áreas da empresa e contam com um foco em comum: 
envolvem o processo de inovação. Serão 40 vagas, para as cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro, e os interessados em participar têm até 
o dia 3 de dezembro para se inscrever no site da Eureca, consultoria 
que ajuda a conectar os jovens às oportunidades de trabalho e será 
responsável pela seleção (https://eureca.me/).

Dream Store cresce com plataforma 
omnichannel da Nexaas 

@A Dream Store, rede de lojas de brinquedos e presentes, com 
produtos licenciados para toda família e grande parceira da 

Disney no Brasil, adota a plataforma omnichannel da Nexaas, Retail 
Tech brasileira, e integra suas lojas físicas com o e-commerce pró-
prio, além de plataformas de marketplace. Agora a companhia faz a 
gestão unificada dos estoques de todas suas unidades, oferta seus 
produtos em múltiplos canais de vendas, além de gerar a imersão dos 
clientes no ambiente mágico das lojas: sem filas, otimizando espaços 
e entregando uma experiência de compra alinhada com a visão da 
marca. Com a plataforma Nexaas a Dream deu adeus ao caixa físico 
e ganhou mais espaço de circulação e exposição dos produtos. No 
app da Nexaas, os vendedores acessam informações de todas as 
mercadorias facilitando o processo de vendas e não perdendo opor-
tunidades com os clientes.

Banco BV abre vagas para Estágio e Jovem 
Aprendiz com foco em diversidade 

@O BV, um dos maiores bancos do país, anuncia o lançamento do 
“Do Seu Jeito”, programa de talentos do banco direcionado para 

jovens aprendizes e estagiários. Com o programa, o banco irá dar prio-
ridade para a contratação de mulheres, pessoas LGBTQIA+, Pessoas 
com Deficiência (PCDs) e 50% das vagas serão destinadas a quem se 
autodeclara preto ou pardo. O processo seletivo será realizado em 
parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens ao mercado de 
trabalho, e as inscrições podem ser feitas por meio deste link até 15 
de novembro. Serão cerca de 60 vagas para estágio e 50 para jovens 
aprendizes (https://materiais.eureca.me/programadoseujeitobv).

Nobreaks para proteção de eletrônicos e 
aplicações mais sensíveis de TI

@A TS Shara, fabricante nacional de nobreaks, estabilizadores 
de tensão, filtros de linha, autotransformadores e protetores de 

rede inteligentes, apresenta suas linhas de nobreaks UPS Senoidal 
Universal e UPS Professional Universal. Com design mais moderno, 
os equipamentos foram desenvolvidos para proteger aplicações de 
TI mais sensíveis, que necessitam de maior potência ou autonomia, 
além de aparelhos eletrônicos em geral. Os nobreaks podem ser 
encontrados nas potências 2.200 e 3.200 VA e contam com 4 e 2 
baterias internas de 7Ah, respectivamente, o que reflete em uma 
maior autonomia, que pode variar entre 2h30min até 3 horas. Ainda é 
possível incluir baterias externas em todos os modelos, aumentando 
consideravelmente o tempo de autonomia do nobreak por meio de 
módulos de expansão de fácil conexão (www.tsshara.com.br). 

ricardosouza@netjen.com.br

Inteligência artificial em um futuro 
próximo: como poderá contribuir  
com o desenvolvimento do país

Há cerca de vinte anos atrás, se alguém dissesse que a inteligência artificial faria parte de forma intensa do dia a dia de 
todos os setores, talvez geraria dúvida, mas hoje sabemos o quanto esta tecnologia cresceu e como é imprescindível em 
vários segmentos.

Marcus Millo_CANVA
Armindo Sgorlon (*)

A pandemia do Coronavírus impul-
sionou o uso da inovação e a ten-
dência é que cada vez mais esta 

esteja atrelada com o desenvolvimento 
do Brasil, principalmente expandindo 
operações. 

De acordo com o estudo divulgado 
em 2020, “A Inteligência Artificial 
(IA) na era da COVID-19: Otimi-
zando o papel da IA na geração de 
empregos e crescimento econômico 
no Brasil”, realizado pela consultoria 
americana FrontierView, a pedido da 
Microsoft, companhia de tecnologia, 
o país pode vivenciar dois cenários 
diferentes, dependendo do quanto for 
investido na inovação. No primeiro, é 
esperado que o uso da IA adicione 1,8 
ponto percentual ao PIB brasileiro até 
2030, e no segundo, o crescimento 
adicional poderia chegar a 4,2 pontos 
percentuais. 

Ambos os cenários pressupõem que 
o Brasil adote todas as funcionalidades 
de IA até 2030, porém, na segunda 
situação, espera-se que as empresas e 
o governo usem a inteligência artificial 
para expandir operações e não apenas 
para automatizar tarefas, e que o país 
consiga atender à demanda de novos 
trabalhos habilitados pela inovação. 

Assim, os dados demonstram como 
a inteligência artificial tem potencial, 
inclusive, porque a transformação di-
gital deixou de ser uma escolha para 
ser uma questão de sobrevivência e 
crescimento. Independentemente da 
área onde é aplicada, a IA traz oti-
mização de tempo, ações assertivas, 
maior precisão e mais segurança, 
previsibilidade de problemas, entre 
outros benefícios que têm chamado a 
atenção dos negócios, principalmente 

processos não ocasionará em futuras 
demissões, já que novas atividades 
poderiam ser dadas aos colaboradores, 
até mesmo aquelas mais estratégicas, 
contribuindo para o desenvolvimento 
dos negócios. Porém, é importante 
destacar que neste cenário, o treina-
mento e qualificação dos profissionais 
é essencial.

É possível concluir, portanto, que a 
IA fará cada vez mais parte do dia a dia 
das instituições e consequentemente 
da população, mas que para serem 
aproveitados todos os benefícios é 
necessária uma adoção efetiva da 
tecnologia e a criação de ambientes 
inovadores. É fato que a inteligência 
artificial vai estar cada vez mais inseri-
da na sociedade, mas depende das em-
presas e das autoridades incentivarem 
essa prática para o desenvolvimento 
do Brasil. 

(*) É atua como empreendedor desde os 23 anos. 
O empresário possui MBA em Gestão Estratégica 

pela USP e acredita que a tecnologia é capaz de 
transformar todos os setores e negócios. Atualmente 

é CEO da SGA TI em Nuvem, empresa especializada 
em nuvem que cria soluções que diminuem custos 

operacionais, garantem mais eficiência, reduzem 
riscos e ajudam os negócios a se tornarem ainda 

mais competitivos. 

porque impactam positivamente na 
produtividade e consequentemente, na 
área financeira. 

Com a pandemia da COVID-19, o 
varejo, por exemplo, passou a investir 
mais em e-commerce, e a aplicabilidade 
da inteligência artificial é a peça-chave 
para entender o comportamento dos 
consumidores. Já a área da saúde pre-
cisou oferecer exames e ferramentas 
ainda mais inteligentes para diagnósti-
cos e tratamentos precisos. Enquanto 
isso, com a adoção do home office, as 
companhias precisaram transformar a 
área de TI. 

Isso mostra que os exemplos que 
envolvem o uso da IA são muitos e que 
os resultados positivos podem ser vis-
tos por todos os setores da economia. 
Diante dessas vantagens, é importante 
que o Governo e as companhias passem 
a aplicar cada vez mais essa inovação, 
principalmente porque ela é capaz de 
impulsionar a economia do país. 

O mesmo estudo realizado a pedido da 
Microsoft mostra que a redução da força 
de trabalho devido à automatização dos 

Segurança para investidor anjo previsto no novo Marco Legal 
das Startups deve incrementar aportes nesse segmento

Em vigor desde o dia 31 de setembro, o marco 
legal das startups deve gerar mais segurança 
jurídica para investidores que tenham interesse 
em aplicar seu dinheiro em empresas inovado-
ras. A opinião é do sócio do escritório Carvalho 
Spinola Advogados, Thiago Spinola. Segundo 
ele, o novo marco legal do setor, publicado no 
dia 2 de junho no Diário Oficial da União (Lei 
Complementar 182/2021), protege também o 
investidor, uma vez que torna possível o in-
vestimento sem necessitar se tornar sócio da 
empresa (o que era possível somente através 
de alguns arranjos contratuais e, ainda assim, 
sujeitos à insegurança jurídica diante da falta 
de regulamentação clara). 

“Ainda que o marco das startups tenha sido 
omisso em algumas questões, a proteção que 

foi dada ao investidor é um avanço significativo. 
Quando se trata de investir, a questão da segu-
rança jurídica e do risco é preponderante na 
avaliação. E esse setor de startups e inovação 
necessita de investidores para o fomentarem. 
Portanto, no meu entendimento, essa seguran-
ça jurídica é um relevante avanço ”, analisa o 
advogado.

O mercado de startups ganha cada vez mais 
importância no Brasil. A estimativa é que, nos 
últimos cinco anos, o setor tenha crescido 
300%, segundo dados da Associação Brasileira 
de Startups (Abstartusps). Tamanha relevância 
social tornou-se inquestionável, o que levou à 
necessidade da regulamentação do setor.

Com a nova lei, segundo Spinola, quem investir 
em uma startup poderá ser remunerado por seus 

investimentos, mas não precisa necessariamente 
se tornar sócio, nem se preocupar com os riscos 
inerentes a tal condição, desde que respeitadas 
as condições legais e não se tratar de simulação. 
Essa segurança jurídica, segundo o especialista, 
torna as startups uma boa opção de investimento, 
para quem busca maior rentabilidade e não tem 
tanta aversão a risco.

Ainda de acordo com o sócio do CSA Advoga-
dos, outro ganho é a possibilidade de constituição 
de tais sociedades como Sociedade Anônima 
(SA), modelo mais adequado para atrair inves-
timentos, ao passo que se trata de sociedade 
de capital, e que permitirá às empresas atuar 
com livros digitais. As startups também ficarão 
dispensadas de publicações impressas, podendo 
fazê-las na internet, o que reduz custos.

Plataforma para auxiliar na 
contratação de serviços financeiros

Com a missão de auxiliar mi-
lhões de brasileiros no processo 
de bancarização, contratação de 
serviços financeiros e impulsionar 
os ganhos que o open banking traz 
para clientes e instituições finan-
ceiras, o iDinheiro, marketplace 
de serviços financeiros, já registra 
mais de 3 milhões de acessos 
mensais em pouco mais  de um 
ano desde o seu lançamento. 

Parceiro de mais de 100 ins-
tituições financeiras, incluindo 
Banco BTG, Bradesco, Santander, 
Creditas, Itaú e Rico, a empresa 
oferece ferramentas que auxiliam 
as pessoas na hora de contratar 
serviços como cartões de crédito, 
empréstimos, abertura de contas, 
investimentos, dentre outros. 

Inspirado em players consoli-
dados no mercado internacional 
como o britânico MoneySuper-
Market e o americano NerdWal-
let, o iDinheiro pretende ocupar 
um espaço que está se abrindo no 
mercado nacional aquecido pe-
las mudanças. Segundo pesquisa 

divulgada pela Febrabam, hoje, 
a bancarização no Brasil chega 
a 84%, mas ainda há 36 milhões 
de pessoas sem relacionamento 
com instituições bancárias no 
Brasil. Além disso, o país já 
conta, hoje, com mais de 20 
“neobanks” e, segundo estudo do 
fundo Atlântico, o share dessas 
instituições seguem aumentan-
do ano a ano.

“Os serviços estão sendo di-
gitalizados e se tornando mais 
acessíveis para novos públicos. 
Com tantas ofertas vindas de um 
número cada vez maior de insti-
tuições, as pessoas ficam perdidas 
e se sentem inseguras sobre qual 
escolha fazer e, muitas vezes, aca-
bam desistindo ou se frustrando 
no processo. É nessa etapa do 
funil que atuamos, ajudando ban-
cos a aumentar a adesão a novos 
produtos e fintechs a atrair novos 
clientes e aumentar sua entrada 
no segmento.”, explica Lucas 
Tavares, Diretor  do iDinheiro 
(https://www.idinheiro.com.br/)
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Brasil, o país da 
“lei para inglês ver”

Há cento e noventa 
anos, em 7 de 
novembro de 1831, 
foi promulgada a 
chamada Lei Feijó, 
documento ao qual se 
reputa a origem da 
expressão “lei para 
inglês ver”

Apesar da distância 
temporal do mencio-
nado diploma legal, 

a atualidade do que ele 
representa em termos de 
desrespeito às normas ju-
rídicas ainda é marcante, 
permitindo reflexão sobre a 
cultura nacional. A lei edi-
tada em 1831, traz em seu 
nome a referência a Diogo 
Feijó, regente no período 
posterior à abdicação do 
trono por Dom Pedro I. 

Por meio de tal regramen-
to, buscava-se atender à 
pressão inglesa no sentido 
de proibir a importação de 
mão de obra escravizada 
para o território nacional, 
prevendo a punição dos 
envolvidos no chamado trá-
fico negreiro e a concessão 
de prêmio às pessoas que 
denunciassem tal prática. 

É nesse ponto que a Lei 
Feijó reflete a estrutura do 
Estado e da sociedade bra-
sileira de modo cristalino: 
por trás do legalismo, existe 
um profundo desprezo pela 
legalidade. 

A mera criação de norma 
jurídica não tem o con-
dão, por si só, de alterar 
a vivência social caso não 
seja efetivamente imple-
mentada, devidamente 
fiscalizada e socialmente 
prestigiada. O respeito à 
lei (legalidade), de parca 
ocorrência no Brasil, não 
pode ser confundido com 
a prática de criar leis em 
profusão como potencial 
solução às mazelas nacio-
nais (legalismo), caracte-
rística presente na história 
deste país. 

Observando o cenário 
brasileiro dos últimos anos, 
em governos de tendência 
mais à direita ou à esquer-
da, é possível notar que 

o atributo que marcou a 
Lei Feijó está presente em 
2021: o desapego à determi-
nação legal. Nos mais diver-
sos campos jurídicos (tra-
balhista, penal, financeiro 
etc.), há não somente o 
descumprimento de regras, 
mas também um certo culto 
a tal inobservância, sempre 
escudada em supostas boas 
intenções. 

Atualmente, a discussão 
incide sobre o respeito ao 
chamado teto de gastos. 
Importa salientar que a 
discussão sobre o cumpri-
mento das leis não é mera 
questiúncula jurídica ou 
sociológica, pois a men-
cionada postura social 
implica em relevantes sobre 
aspectos práticos da vida, 
como o desenvolvimento 
econômico do país. 

Quanto mais efetiva for a 
observância das regras de 
direito, maior será a esta-
bilidade das instituições 
e, por conseguinte, mais 
saudável será o ambiente 
para investimento nacional 
e estrangeiro, ensejando 
potencial crescimento da 
economia, com geração 
de riqueza para toda a 
comunidade. A ligação 
entre a cultura, o campo 
jurídico e a área econômica 
são evidentes, contendo 
a questão da edificação 
e respeito às instituições 
como elemento comum. 

É sintomático que o Brasil 
seja um antigo “país do futu-
ro”, pleno de possibilidades 
e vazio de realizações, uma 
vez que as estruturas so-
ciais e estatais não passam 
por verdadeira alteração 
apta a criar um ambiente de 
segurança jurídica marcado 
por instituições condizen-
tes com as necessidades da 
população. 

O panorama delineado 
permite que, passados qua-
se dois séculos da edição 
da Lei Feijó, a expressão 
continue tão atual: “lei para 
inglês ver” - e para brasilei-
ro lamentar. 
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Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, advogado e doutor em 
Direito pela USP. 

Elton Duarte Batalha (*)

de Licitações, já têm encontro marcado para esse ano: o Effecti Expe-
rience 2021, cujo tema será “Tecnologia e Inovação: Um novo marco 
nas Contratações Públicas”. Gratuito e em formato híbrido, ocorrerá 
entre os próximos dias 16 e 18, realizado pela Effecti. Objetiva oferecer 
capacitação de excelência ao público envolvido, seja fornecedor, empre-
sário, licitante, servidores da Administração Pública, bem como todos 
aqueles que estão envolvidos no mercado de vendas para o Governo. 
Interessados podem conferir a programação e se inscrever em (https://
experience.effecti.com.br/).

E - Transporte de Cloro-soda 
A Braskem, líder de mercado e pioneira mundial na produção de bio-
polímeros em escala industrial, é patrocinadora do Encontro Anual de 
Distribuição e Transporte Seguro da Indústria de Cloro-Álcalis, que 
acontece na próxima sexta-feira (12), das 8h30 às 12h30, de maneira 
gratuita e 100% virtual. Promovido pela Associação Brasileira da 
Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados representa os interesses das 
principais produtoras de cloro-soda instaladas no Brasil, reunindo 
a cadeia produtiva do setor, como distribuidores, transportadores 
e produtores, para discutir temas ligados à inovação nas áreas de 
distribuição e transporte de produtos da cadeia de cloro-soda e 
derivados, assim como novas tendências de mercado. Inscrições e 
mais informações: (www.abiclor.com.br).

F - Rede de Livrarias
A Livraria da Vila acaba de inaugurar uma nova unidade na Zona Sul de 
São Paulo. Localizada no Shopping Morumbi, conta com 250 m2 e mix 
completo de livros e serviços para atender a todos os públicos. Com a 
nova unidade a rede passar a contar com 16 lojas, sendo quatorze na 
Grande São Paulo e duas no Paraná, e pretende abrir outras unidades 
ainda em 2021. Com aproximadamente 20 mil livros e 1.200 itens como 
jogos, brinquedos educativos e artigos de papelaria, o acervo da nova 
loja foi selecionado a partir de pesquisas com público da região. A nova 
unidade conta ainda com espaço exclusivo para o público infantil. São 6 
mil livros em 40 m2 dedicados especialmente para a formação de leitores 
mirins. Mais informações: (www.livrariadavila.com.br).

G - Fotografia da Natureza
Mostrar o que há de melhor em fotografia da natureza e usar imagens 
para alertar as pessoas a proteger o planeta é o objetivo do concurso de 

A - Energia Solar
A Domínio Solar, integradora de soluções em energia, decidiu investir 
em um curso em parceria com o Centro Universitário Eniac para suprir 
a demanda por profissionais capacitados na área. Para concluir a carga 
horária de 40 horas, os alunos contarão com uma estrutura híbrida, com 
aulas síncronas online e um conteúdo teórico disponibilizado no portal. 
O público-alvo são engenheiros, arquitetos, ambientalistas, técnicos, 
professores, estudantes, eletricistas, empresários e profissionais da 
área pública ou privada com interesse em se capacitar na elaboração 
de projetos e na instalação de geradores fotovoltaicos autônomos e 
conectados à rede. Saiba mais: (https://www.eniac.com.br/).

B - China: Import/Export
Um curso sobre comércio com a China ajuda empreendedores a en-
contrar parceiros confiáveis para a revenda de produtos chineses e a 
vender produtos brasileiros no e-commerce chinês. O curso ‘Comex 
Foco China’ tem 9 aulas virtuais ao vivo e carga horária total de 18 horas 
e é voltado para empreendedores, profissionais de comércio exterior 
e público em geral. Os alunos terão acesso a informações sobre como 
exportar e importar para a China, inclusive via plataformas de e-com-
merce. Período: 16 de novembro a 14 de dezembro (sempre às terças e 
quintas). Inscrições e mais informações: (https://comexchina.com.br/). 

C - Próxima Unicórnio 
Nos últimos anos, o número de startups no Brasil tem aumentado. A 
maioria está na corrida para aumentar sua arrecadação e se tornar um 
unicórnio. Para conseguir esse grande feito é necessário ser avaliada 
em 1 bilhão de dólares antes de fazer o IPO (Initial Public Offering), ou 
seja, abrir o seu capital para investidores. Em sua trajetória, a Escale, 
startup de customer acquisiton que otimiza a jornada de compra de 
serviços essenciais, conquistou espaço no mercado e, através do reco-
nhecimento adquirido, atende atualmente grandes clientes como Itaú, 
SulAmérica, Bradesco, Amil, Claro, Vivo e Oi. A expectativa é que nos 
próximos anos, a startup siga os passos da Nubank, Gympass e Loggi, 
e chegue ao patamar de unicórnio. Saiba mais: (https://escale.com.br/).

D - Licitações e Contratos 
Empreendedores e empresas interessadas em se atualizar a respeito 
do novo cenário de compras públicas, especialmente com a Nova Lei 

fotografia da natureza promovido anualmente pelo Museu de História 
Natural de Londres, um dos mais importantes do mundo. A 58ª edição 
do Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano está com inscrições abertas 
para profissionais e amadores até o dia 9 de dezembro. O prêmio para 
o Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano é de £ 10 mil (R$ 74,7 mil). Os 
ganhadores das categorias portfólio e stories (séries) de fotojornalismo 
recebem £ 2.5 mil (R$ 18,7 mil) cada. Os demais premiados receberão £ 
1,5 mil (R$ 11,2 mil) ou £ 1,250 (R$ 9,3 mil) dependendo da categoria. 
Inscrições e mais informações: (https://www.nhm.ac.uk/wpy/competition/
awards-and-prizes). 

H - Desafios da Energia
A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do país, acaba 
de lançar o Plugue, seu hub de inovação aberta, voltado para a captação 
de possíveis parceiros que estejam dispostos a propor soluções para os 
desafios do setor de gás e energia. Startups, universidades, institutos 
e empresas terão a chance de propor ideias, soluções e ferramentas 
para as áreas de inteligência de mercado, logística, supply chain, ESG, 
eficiência energética, entre outros. A novidade já nasce com inscrições 
abertas à novas ideias que podem ser enviadas até 30 de novembro pelo 
site. (https://www.plugue.network/). Antes de se inscrever, verifique a 
sua modalidade ideal na plataforma. 

I - Retomada do Desenvolvimento
A 4º edição do Conexidades, que ocorre entre os próximos dias 23 e 27, 
em Olímpia, na região Noroeste de São Paulo, anuncia sua programação 
com importantes painéis e debates sobre a retomada do desenvolvimen-
to pós-pandemia. Com painéis que englobam os temas Agronegócio, 
Consórcios Públicos, Cidades 5.0, Direito Público, Educação, Meio 
Ambiente & Sustentabilidade, Saúde e Turismo, o evento volta a reunir 
prefeitos, vice-prefeitos, secretários, agentes públicos, empresas privadas 
e públicas, em um encontro que promove projetos, produtos e serviços 
aos municípios. O encontro objetiva aproximar o privado do público, 
modelo que nos países do primeiro mundo foi bem-sucedido e fortaleceu 
as políticas públicas. Mais informações: (www.conexidades.com.br). 

J - Desejos de Natal 
O fim de ano se aproxima e com ele o espírito natalino se torna mais forte. 
A Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) segue com o desejo de ajudar quem 
mais precisa e busca apoiadores para a sua nova campanha: Desejos de 
Natal. A ideia é levar presentes e cestas natalinas para comunidades 
carentes da capital paulista. Por meio de parcerias com a iniciativa 
privada, que adotou cartinhas de crianças pedindo presentes ao Papai 
Noel, cerca de duas mil delas, entre 4 a 12 anos, receberão brinquedos 
em dezembro. A CVSP busca agora a arrecadação de alimentos para a 
confecção de duas mil cestas natalinas que acompanharão os brinquedos. 
Apoiadores podem levar sua contribuição diretamente na sede, na Av. 
Moreira Guimarães, 699 - Indianópolis. 

Segurados do INSS 
precisam agendar 
perícia médica 
até amanhã

Cerca de 85 mil segura-
dos do INSS que recebem o 
benefício por incapacidade 
temporária (antigo auxílio-
doença) podem ter o bene-
fício suspenso até amanhã 
(11). Eles foram convocados 
pela operação pente-fino do 
órgão para fazerem perícia 
médica a fim de verificar 
possíveis irregularidades. 
Em 27 de setembro, o INSS 
convocou 95.588 segurados 
para agendarem perícia 
médica até 11 de novembro. 

Segundo o órgão, até agora, 
somente 10.397 marcaram o 
exame, com 85.191 passíveis 
de perderem o auxílio de 
incapacidade temporária. 
A relação completa dos 
convocados pode ser con-
sultada no Diário Oficial da 
União. Desde julho, o órgão 
está enviando cartas a 170 
mil segurados. As perícias 
começaram em agosto. 

Quem recebe a notificação 
tem 30 dias, a contar da data 
de recebimento informada 
pelos Correios, para agendar 
o procedimento. De acordo 
com o INSS, as pessoas con-
vocadas por meio do Diário 
Oficial não foram localizadas 
nos endereços da base de da-
dos do órgão ou receberam a 
carta de notificação, mas não 
marcaram a perícia médica.

O exame pode ser marca-
do pelo aplicativo Meu INSS 
(ABr).

O programa previa o 
pagamento de com-
pensação financeira 

a empresas que se dispu-
nham a reduzir o consumo 
por períodos de quatro e de 
sete horas por dia. O RVD 
foi anunciado em agosto 
pelo governo; já a suspensão 
foi anunciada na semana 
passada.

Segundo a ONS, já existe 
garantia de suprimento de 
energia até o fim do ano, 
uma das razões da decisão 
de suspender o programa 
junto com a chegada das 
chuvas. “A melhora das 
condições hidroenergéti-
cas, a efetividade dessas 

Programa de redução da demanda era voltado ao setor industral.

Instituição tem lucro ajustado de 
R$ 5,1 bilhões de julho a setembro.

Impulsionado pelo cres-
cimento de receitas e por 
menores provisões (reser-
va para cobrir eventuais 
inadimplências), o Banco 
do Brasil (BB) teve lucro 
líquido ajustado de R$ 5,1 
bilhões no terceiro trimes-
tre. O valor representa 
crescimento de 47,6% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, segundo 
balanço divulgado nesta 
noite pela instituição fi-
nanceira. Com o resultado 
do terceiro trimestre, o BB 
acumula lucro de R$ 15,1 
bilhões nos nove primeiros 
meses de 2021. 

O valor é 48,1% maior 
que o registrado de janeiro 
a setembro de 2020. O ban-
co aumentou a projeção 
de lucro líquido ajustado 
de 2021 para uma faixa 
entre R$ 19 bilhões e R$ 
21 bilhões, contra previsão 
anterior de R$ 17 bilhões 
a R$ 20 bilhões.

Em nota, o BB infor-
mou que o desempenho 
é explicado por menores 
despesas com provisões de 
crédito, receitas mais altas, 
crescimento da margem 
financeira bruta, aumento 
das rendas com prestações 
de serviços e a estabilidade 
de custos administrativos. 
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ONS suspende incentivo à 
redução de consumo de energia
O Operador Nacional do Sistema Elétrico suspendeu o programa de Resposta Voluntária da Demanda (RVD)

programa no ano que vem, 
caso seja necessário. Tam-
bém continuará acompa-
nhando o atendimento do 
Sistema Interligado Nacio-
nal (SIN). “A ONS reforça 
ainda que o processo de 
RVD gerou aprendizado 
relevante para o uso e para 
a regulação de Resposta da 
Demanda no país e destaca 
que mantém abertos os 
canais de comunicação 
para acompanhamento das 
condições de atendimento 
ao SIN e que informará 
oportunamente a reaber-
tura das plataformas de 
ofertas caso seja necessá-
rio” (ABr).

ações emergenciais e a 
garantia de suprimento 
de energia em 2021 são 
os principais motivadores 

da decisão do Operador”, 
explicou a ONS, em nota.

Ao mesmo tempo, a ONS 
não descarta reativar o 

Banco do Brasil lucra 47,6% 
a mais no terceiro trimestre

A carteira de crédito 
ampliada do banco somou 
R$ 814,2 bilhões em se-
tembro, alta de 6,2% em 
relação ao fim de junho e 
de 11,4% em relação a se-
tembro de 2020. A carteira 
apresentou crescimento 
em todos os segmentos, 
com destaque para as ope-
rações com o agronegócio 
(+18,5%); micro, peque-
nas e médias empresas 
(+24,6%) e pessoas físicas 
(+14,2%).

As receitas com a pres-
tação de serviços somaram 
R$ 7,4 bilhões no terceiro 
trimestre, crescimento de 
2,2% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Os principais destaques 
foram as receitas de linhas 
de seguros, previdência e 

capitalização (+6%), de 
consórcios (+11,7%) e de 
administração de fundos 
(+9,9%). Nos nove meses 
do ano, o crescimento 
somou 1%, dentro do 
intervalo das projeções 
corporativas.

As despesas adminis-
trativas somaram R$ 
7,9 bilhões no terceiro 
trimestre, alta de 0,7% 
em relação ao segundo 
tr imestre,  por causa 
do reajuste salarial de 
10,97% concedido aos 
bancários no acordo 
coletivo de trabalho. Na 
comparação em nove 
meses, as despesas fica-
ram estáveis (+0,2%), 
mantendo-se dentro do 
intervalo das projeções 
corporativas 2021 (ABr).



Setor automotivo 
busca diminuir danos 

da escassez de 
matéria-prima

A indústria no 
Brasil está sofrendo 
com a falta de 
matérias-primas em 
diversos setores

O problema afeta a 
quantidade e a qua-
lidade da produção 

em diferentes segmentos, 
como o automotivo, a cons-
trução civil, roupas, peças 
e maquinários. A escassez 
de insumos já é responsável 
por reajustes de preços 
no mercado global, atinge 
toda a cadeia industrial e o 
consumidor. Falta aço, re-
sina, entre outros produtos 
indispensáveis no dia a dia 
das empresas.

A escassez gera o aumen-
to de preços e a inflação: o 
consumidor já sente no bol-
so o impacto das restrições. 
O problema começou com 
a pandemia da Covid-19 e 
abala as cadeias de supri-
mentos no mundo todo. 
Aqui no Brasil, o óleo, o 
arroz e a carne bovina são 
alguns dos alimentos que 
ficaram bem mais caros.

O congestionamento lo-
gístico e o encarecimen-
to da energia também 
impactam nos custos de 
produção. As importações 
e exportações são assoladas 
por motivos variados, como 
a redução de contêineres. 
As instabilidades podem ser 
sentidas de forma global. Na 
China, por exemplo, já há 
o racionamento de energia 
elétrica nas indústrias.

No setor automotivo, 
também é possível sentir 
as consequências da crise 
sanitária, mas há quem 
aproveitou o momento para 
revisitar as estratégias e 
ganhar espaço competitivo 
na produção de fábrica, 
como a Bosch de Curitiba. 
A empresa não apenas 
minimizou os danos, mas 
também aumentou a produ-
tividade, mesmo enfrentan-
do dificuldades logísticas 
em função do aumento de 
custos dos fornecedores 
internacionais. 

A fábrica investiu em 
conectividade e seguiu a 
tendência da indústria 4.0 
ao investir em inteligência 
artificial, que otimiza os 
negócios ao informar, em 
tempo real, possíveis pro-
blemas na cadeia de pro-

dução. O faturamento do 
grupo Bosch mundial tem 
uma previsão de crescimen-
to de 3% até o final de 2021, 
comparado ao mesmo perí-
odo de 2019, sendo que as 
divisões automotivas ainda 
não recuperaram os níveis 
pré-pandemia, impactadas 
pela falta de insumos, asso-
ciado a uma transformação 
da mobilidade que ganhou 
velocidade nesse período.

Investir em pesquisa, de-
senvolvimento e inovação 
é a solução para manter a 
competitividade no setor 
automobilístico. A escassez 
mundial de semiconduto-
res impacta diretamente 
no preço dos carros, cami-
nhões, máquinas agrícolas, 
outros veículos e compo-
nentes eletrônicos. Tam-
bém é necessário pensar 
na mobilidade urbana, com 
foco na sustentabilidade e 
na redução de CO2, cujas 
emissões devem ser zera-
das até 2050 na Europa e 
Estados Unidos, e até 2060 
na China. 

Todos esses fatores exi-
gem que haja uma expansão 
tecnológica nas empresas 
para que se cumpram essas 
metas. A crise dos semi-
condutores também está 
impulsionando investimen-
tos em capacidade interna, 
para mitigar problemas e 
futuros gargalos na pro-
dução. Uma estratégia de 
impacto a médio e longo 
prazo. 

Ainda não é possível falar 
em pós-pandemia, pois 
vivemos sob restrições 
impostas por ela, mas é 
preciso que nos adaptemos 
às novas formas de gestão. 

É necessário o cuidado 
ininterrupto para manter 
as operações em alto nível, 
envolvendo todos os co-
laboradores e criando um 
ambiente empreendedor, 
com autonomia, confiança 
e responsabilidade. Assim 
nos mantemos como pro-
tagonistas do nosso futuro, 
deixando de ser parte do 
problema e nos apresen-
tando como parte da solu-
ção no enfrentamento de 
instabilidades do mercado, 
que certamente irão nos 
desafiar ao longo de 2022.  

(*) - É conselheiro da Câmara 
de Comércio e Indústria Brasil-

Alemanha (AHK Paraná) e diretor 
técnico da Bosch em Curitiba.

Carlos Gallani (*)
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Os volumes significativos de transações e de adesões de 
clientes marcaram o primeiro ano de funcionamento do 
PIX, no próximo dia 16, e mostram a eficiência e grande 
aceitação popular do meio de pagamento, que trouxe con-
veniência e facilidades para os clientes em suas transações 
financeiras do dia a dia. 

Apenas no mês de setembro, foram registrados 1,04 bilhão 
de transações com o Pix, totalizando um volume de R$ 
554 bilhões e mais de 330 milhões de chaves cadastradas. 
Neste mês, pouco mais de 101 milhões de pessoas fizeram 
ou receberam pelo menos um Pix. 

Desde o seu lançamento, o Pix tem se mostrado uma im-
portante oportunidade para o Brasil reduzir a necessidade 
do uso de dinheiro em espécie em transações comerciais 
e os altos custos de transporte e logística de cédulas, que 
totaliza cerca de R$ 10 bilhões ao ano. Adicionalmente, o 
Pix tornou-se uma importante ferramenta para impulsio-
nar a bancarização no país, trazendo novos clientes para 
o sistema financeiro. 

Um dos focos da agenda do processo de evolução e apri-
moramento do Pix é adicionar funcionalidades e impulsionar 
as transações entre pessoas e empresas. Entre eles estão o 
Pix Saque, Pix Troco, Pix Garantido e Débito Automático 
no Pix. A incorporação de novas funcionalidades será um 
processo permanente (AI/Febraban). 

O encarecimento de produtos e serviços tem desafiado 
as famílias brasileiras. O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial 
no país, encerrou 2020 em 4,52%, de acordo com o IBGE. 
Desde janeiro de 2021, ele vem acumulando altas mensais, 
sendo o maior registro observado em setembro (1,16%). 
Diante desse comportamento, a projeção do Banco Cen-
tral (BC) para a inflação em 2021 vem sendo reajustada 
sempre para cima. 

No mais recente Relatório Focus, a informação é que 
o IPCA deve encerrar o ano em 9,17%, cada vez mais 
distante do teto inicial, estimado em 5,25%. O aumento 
de preços da energia elétrica, dos combustíveis e dos 
alimentos são apontados como os principais fatores que 
têm pressionado a inflação. Esse impacto é observado 
no dia a dia das famílias, que viram a conta de luz, as 
compras no supermercado e as despesas com transporte 
pesarem no bolso.

Conhecer os impactos da inflação no orçamento familiar 
é uma forma mais segura de realizar o planejamento finan-
ceiro, definindo como é possível economizar e remanejar 
despesas para que a renda consiga suprir o encarecimento 
dos produtos e serviços. O uso das derivadas é uma forma 
de fazer o cálculo da variação de preços, considerando 
que serão observados os valores no decorrer dos meses. 

Trata-se de uma tarefa simples para quem tem familiari-
dade com esta área da matemática e já domina as teorias, 
as fórmulas e os postulados, como a regra do produto e do 
quociente. Mas para quem não sabe por onde começar, a 
orientação dos órgãos de defesa do consumidor e de es-
pecialistas da área financeira é iniciar com as anotações. 
Para saber a inflação das compras do supermercado, a 
orientação é anotar todos os itens comprados durante o 
mês, as quantidades e os valores. 

Isso deve ser repetido mensalmente. Ao final de dois 
meses, será possível fazer a primeira comparação. Para 
isso, será necessário somar o valor total gasto no segundo 
mês e dividir pelo gasto total do primeiro mês. Feito isso, 
para obter o valor em percentual, é necessário subtrair o 
número 1 e, em seguida, multiplicar por 100. É possível 

Conhecer os impactos da inflação no orçamento familiar é uma 
forma mais segura de realizar o planejamento financeiro.

Em outro levantamen-
to, feito pelo NZN In-
telligence, plataforma 

de pesquisa de mercado, 
74% das pessoas preferem 
a modalidade em relação às 
compras realizadas em lojas 
físicas. 

E com o consumo em alta, 
fica a dúvida para os empre-
sários que vendem produtos 
pela internet: o que é mais 
vantajoso? Investir de forma 
independente em uma pla-
taforma de e-commerce ou 
se aproveitar do conjunto de 
benefícios oferecidos pelos 
marketplaces, como Mer-
cado Livre, B2W, Amazon, 
Magazine Luiza, Netshoes, 
Mobly, Droga Raia e Leroy 
Merlin, entre outros? Para 
Rodrigo Garcia, diretor 
executivo da Petina Solu-
ções em Negócios Digitais 
- startup de performance 
de marketplaces nacionais 
e internacionais - o ideal é 
investir nos dois modelos de 
negócios ao mesmo tempo. 

“Abrir um site e não inves-
tir em marketing é a mesma 
coisa que abrir uma loja 
numa rua sem saída”. Entre-
tanto, para aqueles que são 
iniciantes e pretendem optar 
entre um ou outro, Garcia 
é certeiro. “Para performar 
um e-commerce próprio é 
muito caro, pois para obter 
um resultado positivo é ne-
cessário investir em tráfego, 
mas não é certo que tenha 
uma conversão em vendas. 
No marketplace o empresá-
rio paga o que vendeu e o 
tráfego é por conta deles”, 
explica, ao listar algumas 
vantagens do marketplace 

Com o consumo em alta, fica a dúvida para os empresários que 
vendem produtos pela internet.

E-commerce ou Marketplace: onde 
é mais vantajoso vender produtos?
No ano passado, o faturamento do e-commerce, a compra e venda de produtos pela internet, cresceu 
41% com mais de 194 milhões de pedidos feitos por consumidores brasileiros no ano, segundo dados 
do estudo Webshoppers (Ebit/Nielsen & Bexs Banco)

garante uma visibili-
dade bem maior para a 
marca e seus produtos, 
em relação ao tráfego 
de visitas. “Dessa for-
ma, o produto fica mais 
exposto e as ações de 
vendas, como uma 
participação na Black 
Friday, geram muito 
mais resultados do que 
fazer uma Black Friday 
em um site próprio, ou 
para qualquer outra 
data sazonal, como 
Natal, Dia das Mães, 
Dia dos Namorados. O 
marketplace gera um 
escalonamento muito 
maior das vendas”, 
explica o executivo. 

 5) Segurança no recebi-
mento - Outro aspecto 
importante, segundo 
Garcia, é a credibili-
dade. “Muita gente 
não sabe que existe 
marketplace, e compra 
na Americanas, por 
exemplo, achando que 
é a Americanas quem 
vai entregar. Ou seja, 
a credibilidade que a 
bandeira passa ajuda 
na conversão. Mesmo 
que o consumidor co-
nheça como funciona 
um marketplace, ao 
saber que há uma 
grande empresa por 
trás, sente-se mais 
seguro para comprar, 
pois sabe que se hou-
ver algum problema, 
a empresa ajudará 
a solucionar”, finali-
za. - Fonte e outras 
informações: (https://
petina.com.br/).
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em relação ao e-commerce 
próprio: 
 1) Venda mais bara-

ta - Engana-se quem 
acha que a comissão 
do marketplace é a 
“inimiga número 1” 
dos vendedores. Isso 
porque o custo de um 
produto vendido via 
e-commerce pode ser 
de 22% em marketing 
e financeiro. Por outro 
lado, a taxa fica a partir 
de 12% no marketpla-
ce. “É muito mais ba-
rato no marketplace”, 
enfatiza Garcia. 

 2) Exposição de pro-
dutos - Nas grandes 
marcas, o site próprio 
representa por volta 
de 30% de views e o 
marketplace, 70%. Em 
se tratando de marcas 
desconhecidas, o site 
gira em torno de 5%, 
10% no máximo e 
95% no marketplace. 
“Caso o investimento 
no tráfego do site pró-

prio seja alto, a taxa 
de visualização pode 
aumentar, porém, não 
chega a superar o do 
marketplace. Caso isso 
aconteça, o vendedor 
já estará tendo prejuí-
zo. 

 3) Utilização da logís-
tica - Quando uma 
marca adere a um 
marketplace, auto-
maticamente passa a 
utilizar a logística do 
canal. Dessa forma, 
quando ocorre uma 
venda, ao informar a 
nota fiscal, é liberada 
uma etiqueta para que 
seja feita a postagem 
do produto nos Cor-
reios ou em um ponto 
de envio do canal. “O 
envio via marketplace 
garante um valor de 
frete mais competitivo, 
em relação a valor, e 
uma entrega mais ágil”, 
ressalta Garcia. 

 4) Volume de tráfego - O 
marketplace também 

E-commerce X Marketplace

Primeiro aniversário 
do PIX

Como calcular o impacto da inflação 
alta no orçamento doméstico

usar o mesmo cálculo para avaliar a inflação de apenas 
um produto.

Ao realizar o cálculo anterior, os consumidores podem 
se surpreender, pois a inflação real tende a apresentar 
percentuais bem maiores do que o IPCA. Um produto que 
dobra de preço, por exemplo, tem uma inflação de 100%. 

De acordo com a Associação Brasileira de Educadores 
Financeiros (Abefin), a diferença entre a inflação oficial 
e a real ocorre porque o IPCA representa uma média de 
preços de diferentes produtos. Já as famílias sentem o 
impacto de acordo com a cesta de consumo que possuem.

Por isso, conhecer os impactos da inflação real na renda 
familiar é necessário. Os órgãos de defesa do consumidor, 
como a Fundação Procon-SP, o Idec e a Proteste dispo-
nibilizam materiais gratuitos – cartilhas, vídeos e textos 
– com orientações sobre como realizar o planejamento 
financeiro familiar. De acordo com o Idec, ter uma planilha 
de orçamento doméstico ajuda a organizar e gerenciar 
as contas do dia a dia, permitindo equilibrar ganhos e 
gastos no mês. Fazer pesquisas de preços é considerada 
uma atividade imprescindível no controle do orçamento, 
segundo a Proteste. - Fonte: (www.expertamedia.com.br).
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br



Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF. nº 
61.339.917/0001-00 - NIRE 353.0005306-1 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
25/08/2021 - Data, Hora e Local: 25/08/2021, às 10:00hs, na avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 106-C, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & 
Negócios dos dias 13, 14 e 17/08/2021. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com 
direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. 
Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da 
Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
deliberaram: APROVAR a alteração do endereço da sede social da Companhia, localizada na Avenida 
Guilherme Giorgi, 1091, Vila Carrão, nesta Capital, para a Avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 
106-C, nesta Capital (CEP:01310-905), com a consequente modificação do artigo 1º do Estatuto Social, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º - A Cia Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e 
Comércio, constituída em 28 de dezembro de 1921, conforme documentos arquivados na Junta Comercial de São 
Paulo, sob nº 17.219 em 11 de agosto de 1942, com sede e foro jurídico na Avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 
106-C, nesta Capital (CEP:01310-905), passa a reger-se pelo presente estatuto.”- Encerramento: nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma 
sumária. São Paulo, 25 de agosto de 2021. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de 
Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos 
Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e 
Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., 
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e 
Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; e Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi. A presente 
é cópia fiel da original. São Paulo, 25 de agosto de 2021. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 508.076/21-3 em  20/10/2021.

GRGRGRGRGRYPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.YPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.YPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.YPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.YPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ  00.123.293/0001-02

Relatório da Diretoria
Prezados senhores, a diretoria vem apresentar as demonstrações financeiras levantadas em 31.12.2020. O patrimônio líquido atingiu R$ 10.756.485,09.

Balanço  Patrimonial encerrado em:                2020              2019
Passivo/Circulante 41.579.706,47 16.383.377,56
Efetivas 41.579.706,47 16.383.377,56
Obrigações Trabalhistas 1.254,00 1.200,00
Obrigações Tributárias 135.766,75 766.126,27
Outras Obrigações 642.685,72 616.051,29
Dividendos 40.800.000,00 15.000.000,00
Não Circulante 26.484.165,39 26.888.765,39
Longo Prazo 26.484.165,39 26.888.765,39
Empréstimos 25.095.400,00 25.500.000,00
Participacao Societária 1.388.765,39 1.388.765,39
Patrimônio Líquido 10.756.485,09 33.251.873,32
Capital Social 130.000,00 130.000,00
Integralizado 130.000,00 130.000,00
Reservas 10.626.485,09 33.121.873,32
De Lucros 10.626.485,09 33.121.873,32
Total Passivo 78.820.356,95 76.524.016,27

Balanço  Patrimonial encerrado em:                2020                  2019
Ativo/Circulante 19.167.839,70 17.757.526,91
Disponível 240.628,53 251.105,42
Numerário 3.708,43 3.708,43
Aplicacões Financeiras 236.920,10 247.396,99
Realizável a Curto Prazo 18.927.211,17 17.506.421,49
Outros Créditos 1.931.259,17 548.212,65
Contas Correntes 3.656.218,43 3.656.218,43
Estoque 13.328.605,36 13.291.726,51
Tributos a Recuperar 14,33 14,33
Despesas Exercícios
  Pagas Antecipadas 11.113,88 10.249,57
Não Circulante 59.652.517,25 58.766.489,36
Realizavel Longo Prazo 139.046,72 136.455,96
Cessão de Créditos 139.046,72 136.455,96
Investimentos 12.473.083,40 13.910.363,06
Participações Societárias 12.473.083,40 13.910.363,06
Imobilizado 47.040.387,13 44.719.670,34
Total Ativo 78.820.356,95 76.524.016,27

Demonstração de Fluxo de Caixa 31/12/2020
Atividade Operacionais                2020                2019
Lucro Líquido 10.504.611,77 9.325.600,53
Outros Créditos (1.383.046,52) 4.881.329,50
Estoques (36.878,85) (175.135,64)
Seguros (864,31) (441,16)
Obrigações Trabalhistas 54,00 -
Obrigações Tributárias (630.359,52) 654.551,43
Outras Obrigações 26.634,43 (1.848,39)
Caixa Liquido Gerado nas
 Atividade Operacionais 8.480.151,00 14.684.056,27
Atividades de Investimento
Imobilizado (2.320.716,79) (15.964.732,04)
Participações Societárias 1.437.279,66 2.140.680,48
Cessão de Creditos (2.590,76) (9.273,34)
Caixa Líquido Gerado nas
  Atividades de Investimento (886.027,89) (13.833.324,90)
Atividades de Financiamento
Empréstimos (404.600,00) (500.000,00)
Dividendos a Pagar (7.200.000,00) (300.000,00)
Caixa Líquido Consumido nas
  Atividades de Financiamento (7.604.600,00) (800.000,00)
Aumento Líquido nas Disponibilidades (10.476,89) 50.731,37
Saldo de Disponibilidades 240.628,53 251.105,42

Demonstração de Resultado do Exercício             2020              2019
Receita Bruta 4.831.337,65 4.515.515,78
Impostos Incentivos sobre
  Vendas/Serviços 176.343,83 164.816,33
(=) Receita Líquida 4.654.993,82 4.350.699,45
(=) Lucro Bruto 4.654.993,82 4.350.699,45
Despesas Operacionais 1.374.047,94 2.016.137,04
Administrativas 15.040,80 14.400,00
Financeiras 2.421,30 4.180,33

            2020              2019
Gerais 90.755,28 105.979,39
Tributárias 908.360,10 1.511.608,89
Outras Despesas 357.470,46 379.968,43
Receitas Operacionais 6.656.825,10 5.204.112,73
Financeiras 21.204,76 37.897,01
Outras Receitas 6.635.620,34 5.166.215,72
Lucro Operacional 9.937.770,98 7.538.675,14
Despesa Não Operacional 2.315,42 104.410,25
Receita Não Operacional 569.156,21 1.891.335,64
(=) Resultado do Exercício 10.504.611,77 9.325.600,53

Demonstração de Mutações Capital Lucros
  do Patrimônio Líquido       social   acumulados             Totais
Saldo em 31/12/2019 130.000,00 33.121.873,32 33.251.873,32
(-) Lucros distribuidos e/ou
  a Disposição da Assembléia - (33.000.000,00) -
Resultado do Periodo - 10.504.611,77 10.504.611,77
Saldo em 31/12/2020 130.000,00 10.626.485,09 10.756.485,09Flavio Ognibene Guimarães - Diretor - CPF:. 056.139.798-80 Claudio Odair Braz Faria - Contador - CRC:. 1SP214.268/O-9
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Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial
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Faço saber que nos termos do artigo 56 da Lei 6.015/73 e capítulo XVII - Seção III, Item 
35 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo 
que: FAEL AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido aos 28/03/2003, em 
São Paulo-SP, filho de Flavio Jose de Oliveira e Marcia Catarina Ramos de Oliveira, 
passou a chamar: MIRELIA RAMOS DE OLIVEIRA.

Para os desenvolvedo-
res, o processo co-
meça em localizar 

este potencial contratante e 
mostrar que está apto para 
suprir as suas necessidades, 
seja com a indicação de um 
cliente satisfeito ou com um 
portfólio robusto, que deixe 
claro que o prestador de 
serviço consegue entregar - e 
bem - o projeto estipulado. 

Um ponto importante, e 
muitas vezes negligenciado, 
que fica entre esse interesse 
do cliente e o fechamento 
do negócio, é o orçamento. 
De acordo com Arthur Al-
ves, head da Locaweb PRO, 
“neste documento é crucial 
descrever os passos que se-
rão desenvolvidos, objetivos 
a serem alcançados e, princi-
palmente, o tempo que cada 
etapa levará. Assim o cliente 
e você terão metas claras o 
que diminui possibilidades 
de erros e atritos durante o 
projeto”. 

Confira algumas dicas do 
executivo para montar um 
ótimo orçamento: 
 1) Histórico da em-

presa - Por mais 
que o cliente já o 
conheça, visto que 
vocês chegaram até 
este momento da 
negociação, é impor-
tante que ele saiba 

É crucial descrever os passos que serão desenvolvidos e objetivos 
a serem alcançados.

Ana Flávia Carrilo (*)
 
As discussões sobre ener-

gias renováveis estão cada 
vez mais em alta em todo 
planeta. Fatores como me-
tas de carbono zero, energia 
elétrica como parte do pro-
cesso de descarbonização e 
novas matrizes energéticas, 
têm contribuído para isso, 
na busca pela redução ou 
eliminação do impacto eco-
lógico negativo e o uso mais 
eficiente e responsável de 
recursos naturais. 

Quando trazemos essa 
realidade de sustentabili-
dade e recursos naturais 
para o cenário brasileiro, 
nosso país se mostra parte 
importante desse movimen-
to - hoje, fontes eólicas e 
solares representam 12% 
da nossa capacidade e esse 
número deve chegar a 20% 
da matriz energética até o 
fim da década. 

Entre as startups, esse 
setor recebe o nome de 
cleantechs, também cha-
madas de “startups verdes” 
ou “startups de tecnologia 
limpa”, e já são uma rea-
lidade no Brasil. Atuando 
em áreas como ar e meio 
ambiente, agricultura, efici-
ência e indústria limpa, por 
exemplo, as cleantechs vêm 
revolucionando o mercado 
de energia. 

Por isso, neste mês sepa-

rei alguns dados exclusivos 
sobre o setor para comparti-
lhar com vocês! Confira só: 

Cleantechs ocupam o 8º 
lugar em volume de startups 
entre os segmentos, con-
forme dados do último Ma-
peamento do Ecossistema 
da Abstartups. Em termos 
geográficos, o estado de 
São Paulo é líder disparado 
em número de cleantechs: 
são 29,4%. E em terceiro 
lugar já está o estado do 
Rio de Janeiro com 10,8%. 
O Sudeste é um dos pólos 
econômicos mais aquecidos 
do país, logo, o percentual 
de 56,9% da distribuição 
regional é equivalente a este 
cenário. 

Sobre o público-alvo das 
cleantechs, o B2B atualmen-
te é o mais usado (53,9%) 
para vendas, modelo este 
que o produto ou serviço é 
vendido diretamente para 
outras empresas. Há aquelas 
que adquirem a solução para 
atender alguma exigência 
de órgãos reguladores, e 
até as mais comprometi-
das com a transformação 
socioambiental. Mas, um 
fator importante, são as 
restrições ainda existentes 
na legislação que podem ser 
empecilhos para que o B2C 
alcance patamares maiores. 

(*) - É coordenadora de informações 
da Abstartups. 

JAN8 Empreendimentos e Participações Eireli
NIRE 35.602.805.979 - CNPJ/ME 19.974.177/0001-17

Ata de Registro de Deliberações do Sócio Titular
Data/Hora/Local: 05/11/2021, às 10hs, São Paulo/SP, Rua Gomes de Carvalho, 1507, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 
04547-005. Titular: José Alves Neto, CPF 277.920.228-97, RG 27.544.132-5 SSP/SP. Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: Redução do capital social, no montante de R$ 735.181,00, passando este de R$ 2.625.768,00 
para R$ 1.890.587,00, com uma redução, portanto, de R$ 735.181,00 e o consequente cancelamento de 735.181 cotas 
detidas em sua integralidade pelo titular. O montante de R$ 735.181,00, correspondente ao valor da redução do capital 
social ora aprovada, será pago ao titular no prazo de 90 dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao 
disposto no artigo 1.084, §2º da Lei 10.406/02, sendo R$ 735.180,66 por meio da entrega, pela Empresa ao Titular, de 
456 quotas de emissão da sociedade TRX Investimentos e Participações Ltda, CNPJ/ME 36.565.528/0001-
55, atualmente de titularidade da Empresa, e R$ 0,04 por meio de moeda corrente nacional. Alterado a Cláusula 5º do 
Ato Constitutivo da Empresa, que passará a vigorar, no prazo de 90 dias a contar da data de publicação desta ata, em 
atenção ao disposto no artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406/02, com a seguinte nova redação: Cláusula 5º. O 
capital da Eireli é de R$ 1.890.587,00, totalmente subscrito e integralizado pelo titular, sendo R$ 1.868.587,00 em moe-
da nacional corrente e R$ 22.000,00 em participação societária. Encerramento: Nada mais.Titular: José Alves Neto.

Lafa8 Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME 13.783.481/0001-09 - NIRE 353.004.165.20
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Data/Hora/Local: 05/11/2021, às 10hs, São Paulo/SP, Rua Gomes de Carvalho, 1507, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 
04547-005. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Luiz Augusto Faria do Amaral, Se-
cretário: José Alves Neto. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social no montante 
de R$ 736.793,00, passando este de R$ 5.881.172,00 para R$ 5.144.379,00, com uma redução, portanto, de R$ 736.793,00 
e o consequente cancelamento de 736.793 ações detidas em sua integralidade pelo acionista presente. O montante de R$ 
736.793,00, correspondente ao valor da redução do capital social da Companhia ora aprovada, será pago ao acionista pre-
sente no prazo de 60 dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no artigo 174 da Lei 6.404/76, 
sendo R$ 736.792,90 por meio da entrega, pela Companhia ao Acionista, de 457 quotas de emissão da sociedade TRX 
Investimentos e Participações Ltda, CNPJ/ME 36.565.528/0001-55, atualmente de titularidade da Companhia, e R$ 
0,10 por meio de moeda corrente nacional. Alterado o Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar, no prazo de 60 
dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no artigo 174 da Lei 6.404/76, com a seguinte nova 
redação: Artigo 5º. O capital social é de R$ 5.144.379,00, dividido em 5.144.379 ações ordinárias (“ON”), nominativas, sem 
valor nominal, ao preço de emissão unitário de R$ 1,000. Encerramento: Nada mais. SP, 05/11/2021. Mesa: Presi-
dente: Luiz Augusto Faria do Amaral, Secretário: José Alves Neto. Acionista Presente: Luiz Augusto Faria do Amaral. 

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

Visando auxiliar 
aos contribuintes 
impactados pelas 
dificuldades 
econômicas resultantes 
da pandemia da 
Covid-19, a Prefeitura 
de São Paulo optou 
por prorrogar 
prazo do Programa 
de Parcelamento 
Incentivado, ou PPI 
2021. 

Agora, é possível entrar 
no programa até o dia 
31 de dezembro deste 

ano, mediante formalização 
do pedido de  parcelamento 
no site ppi.prefeitura.sp.gov.
br.

O referido Programa pos-
sibilita aos contribuintes 
paulistanos regularizarem 
os débitos com a cidade 
com descontos significa-
tivos de juros e multas, 
podendo ser regularizados 
os débitos decorrentes de 
créditos tributários e não 
tributários, constituídos ou 
não, inclusive os inscritos em 
Dívida Ativa, ajuizados ou a 
ajuizar, em razão de fatos 
geradores ocorridos até 31 
de dezembro de 2020.

Ressalta-se que não po-
derão ser incluídos no PPI 
2021 os débitos referentes 
a obrigações de natureza 
contratual; infrações à le-
gislação ambiental; e sal-
dos de parcelamentos em 
andamento administrados 
pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, exceto os débitos 
tributários remanescen-
tes de parcelamentos em 
andamento, celebrados na 
conformidade do art. 1º da 
Lei nº 14.256/2006.

Os contribuintes que ade-
rirem ao PPI poderão pagar 
os débitos em parcela úni-
ca ou em até 120 parcelas 
mensais, corrigidas pela taxa 
Selic. Em relação aos débi-
tos tributários, o PPI 2021 

prevê a redução de 85% do 
valor dos juros de mora e de 
75% da multa, na hipótese 
de pagamento em parcela 
única; e redução de 60% do 
valor dos juros de mora e de 
50% da multa no pagamento 
parcelado.

No tocante aos débitos não 
tributários, o pagamento em 
parcela única garante 85% 
de redução do valor dos en-
cargos moratórios inciden-
tes sobre o débito principal, 
e 60% de redução no caso de 
pagamento parcelado.

Foram estipulados valores 
mínimos de cada parcela, 
sendo de R$ 50 para pessoas 
físicas e R$ 300 para pessoas 
jurídicas. A formalização 
do pedido de ingresso no 
PPI 2021 implica o reco-
nhecimento dos débitos 
nele incluídos.

Em relação ao IPTU, a Lei 
que instituiu o PPI 2021, 
em maio, também definiu 
a anistia das multas e juros 
das parcelas do IPTU 2021 
vencidas até 30 de abril e 
que não tenham sido pagas. 
Referida anistia permite que 
os responsáveis possam pa-
gar as parcelas por seu valor 
original, acrescida apenas 
de correção monetária nos 
termos da lei, até 30 de no-
vembro de 2021.

Porém é imprescindível o 
contribuinte atentar-se que 
as parcelas que permaneçam 
não pagas depois de 30 de 
novembro de 2021 terão sua 
anistia cancelada, ou seja, to-
das as multas e juros voltarão 
a incidir normalmente, como 
se a anistia não houvesse 
acontecido.

Uma excelente iniciativa 
da Prefeitura em possibilitar 
o parcelamento das dívidas 
dando tranquilidade ao 
contribuinte para que possa 
iniciar o ano de 2022 com 
suas finanças organizadas.

Eduardo Moisés

Prorrogado PPI 2021 
até 31 de dezembro 

pela Prefeitura 
de São Paulo

Dicas para desenvolvedores e 
consultores estruturarem um orçamento

Uma das grandes dificuldades de ser um profissional liberal é conquistar novos clientes
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somente você ou mais 
profissionais), material 
que precisa ser com-
partilhado pelo cliente, 
linguagem a ser utili-
zada etc. Quanto mais 
informações, melhor. É 
importante ser o mais 
claro possível para 
alinhar as expectativas 
e ter uma boa relação 
com o cliente. 

 4) Valores - É aqui que 
você estipula os va-
lores, quanto será in-
vestido em cada etapa 
até a conclusão do 
trabalho, formas de 
pagamento e datas 
limite para efetuá-los. 

 5) Organização - Pode 
parecer uma dica bási-
ca, mas é muito impor-
tante. O documento 
deve ser organizado, 
limpo, de fácil leitura, 
seguindo as regras 
ortográficas e de prefe-
rência com a sua iden-
tidade visual (logo, 
marca d’água etc.). 

Você é um profissional e 
deve deixar claro isso em 
todas as comunicações com o 
cliente, em especial essa que 
é a principal etapa para o fe-
chamento do negócio. - Fonte 
e outras informações: (https://
pro.locaweb.com.br/).

um pouco mais sobre 
você e sua empresa. 
Não precisa ser algo 
longo, um breve texto 
contando a história 
da sua companhia, a 
sua experiência e o 
que o qualifica para 
desenvolver o projeto 
em questão. Quanto 
mais próximos os 
exemplos dados do 
que será desenvolvi-
do, melhor. 

 2) Público-alvo - Quem 
são os clientes do seu 
cliente - descreva este 
público e suas neces-
sidades. Caso ele não 
saiba, é importante 
ajudá-lo a descobrir 
quem são essas pes-

soas. Só conhecendo 
esse público que você 
e o seu contratante 
vão conseguir suprir 
as suas necessidades. 

 3) Demanda do projeto 
- O que será feito? Um 
site? Aplicativo? Para 
quais plataformas ele 
será escrito, quantos 
são os usuários espe-
rados, quais especifica-
ções foram solicitadas 
pelo cliente? Nesta 
parte do orçamento 
você deve colocar tudo 
o que foi pedido minu-
ciosamente. Tudo! 

  Quais serão as etapas 
de desenvolvimento, 
o que será entregue 
em cada, prazos, pes-

Há menos de dois meses do final do 
ano, uma das ações de impacto inter-
no das grandes empresas consiste na 
revisão do planejamento do negócio 
para 2022. Com o intuito de projetar 
o futuro, essa revisão é imprescindível 
para atualizar as medidas e os objetivos 
da empresa, principalmente quando um 
novo ano fiscal se aproxima. A finaliza-
ção de um ciclo é ainda mais importante 
quando são necessárias mudanças es-
truturais na organização e o alinhamento 
de novas direções. 

“Devemos ter muita atenção no planeja-
mento empresarial, por ser um importante 
documento que, periodicamente, tem 
de ser atualizado e revisto. No período 

em que estamos, isso envolve projetar 
o futuro e, por isso, o planejamento ne-
cessita indiscutivelmente de foco. Afinal, 
ele é a força orientadora do negócio em 
relação ao futuro”, avalia a especialista 
em precificação e finanças, a contadora 
Beatriz Machnick.

Além disso, planejar os objetivos, 
valores e metas ao alcance de todos os 
colaboradoresm, cria não só uma situa-
ção de pertencimento, mas uma clareza 
para o andamento das finanças. “Visar 
ações mais rentáveis para a empresa 
interfere em todos os âmbitos e, dessa 
forma, não deixa de ser um insumo de 
investimento criado e abastecido para 
que o negócio trilhe um bom caminho”, 

explica Machnick.
Assim, são alinhados todos os mate-

riais de trabalho do negócio de ponta a 
ponta – revisão de orçamentos, equipe, 
o que será necessário recuperar, planos, 
entre outros fatores. “Com um planeja-
mento bem elaborado, a empresa evita 
oscilações e aumenta seu potencial 
de visão. Nessa linha, aumentam as 
expectativas para o que interessa no di-
recionamento das energias da empresa: 
fechamento de novos negócios e aumen-
to das vendas”, finaliza a especialista.

 
(*) - É contadora, especialista em Controladoria 

e Finanças, mestre em Governança e Sustentab-
ilidade e sócia-fundadora da BM Consultoria em 

Precificação e Finanças.

Hora de revisar o planejamento da empresa para 2022

Cleantechs - a nova 
onda de inovação nas 

energias limpas
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 10 de novembro de 20216

Natee Meepian's Images_CANVA

Enviar mensagens longas, daquelas que são quase um ‘podcast’, 
pode denunciar sua falta de objetividade para tratar das questões 
de trabalho. Faz a ferramenta perder seu principal efeito. 

Acelerar as mensagens de áudio - para as mensagens 
que parecem nunca ter fim, prolixas e carregadas nos detalhes, 
a aceleração - que chega a dobrar a agilidade do áudio, por um 
lado ajuda a agilizar, mas por outro faz perder a qualidade do 
entendimento da mensagem. Os atributos de emoção, entonação 
ficam totalmente comprometidos. 

As interpretações das mensagens - graças à comuni-
cação ágil o feedback é instantâneo. Por meio do WhatsApp, 
as pessoas se sentem forçadas a emitir uma opinião sensata e 
veloz. A forma como agem pode levar a julgamentos além do 
grupo. Porém, como em todos os demais meios de comunicação, 
é importante opinar e se expressar, mas é importante sempre 
elaborar as respostas para evitar soluções e sugestões imedia-
tistas e inconsequentes. 

É importante lembrar que nesse meio, o profissional também 
está sendo avaliado, como se estivesse no ambiente presencial 

O WhatsApp é uma ferramenta que acelerou e mudou os rumos da comunicação agora também está ditando comportamentos no 
mundo do trabalho. Estudos apontam que o WhatsApp tem 2 bilhões de usuários ativos no mundo. Cerca de 100 milhões  

de mensagens são enviadas todos os dias. Essa ferramenta deixou de ser apenas um meio mais ágil de comunicação  
para tornar-se parte da rotina diária das pessoas na vida pessoal e no trabalho. 

Com seu alcance, é hoje um canal poderoso de vendas 
e de relações corporativas. 

Um estudo recente realizado pela Infobip, plataforma de comu-
nicação omnichannel, e desenvolvida pela empresa de pesquisas 
Opinion Box em parceria com o site de notícias Mobile Time, 
revela que 80% dos usuários de WhatsApp no Brasil utilizam o 
serviço para se comunicar com as marcas. 

As principais finalidades para o uso deste aplicativo é a busca 
por informações (82% dos entrevistados), suporte técnico (68%) 
e a compra de produtos e serviços (57%). Mas diante disso, quais 
são os limites dessa comunicação? Quais as regras de etiqueta 
para se comunicar no meio corporativo pelo WhatsApp e que 
podem ajudar a trazer destaque entre a equipe?  

Considerada uma das maiores especialistas em Comunicação 
Corporativa do país, Juliana Algodoal, PhD em Análise do Dis-
curso em Situação de Trabalho - Linguística Aplicada e Estudos 
da Linguagem e fundadora da empresa Linguagem Direta, dá 
dicas de qual o melhor comportamento e como o uso correto da 
plataforma pode ser um aliado importante para trazer destaque 
e sucesso nos grupos de trabalho do WhatsApp: 

Criar regras claras sobre a finalidade do grupo - isso evita 
discussões não pertinentes que descaracterizam a real função da 
ferramenta que é prover agilidade na troca de ideias, informações 
e resolução de problemas. ‘O combinado não sai caro’ e esse é o 
melhor benefício para os grupos que criam e respeitam as regras 
elaboradas para atingir os propósitos. Isso impede comunicação 
desnecessária e perda de tempo que atrapalham os objetivos. 

Temas polêmicos - trazer temas que não têm relação com 
o intuito do grupo certamente o tornará mais desinteressante e 
menos funcional. O administrador do grupo deve estar atento 
para que os comportamentos individuais estejam alinhados com o 
objetivo de trabalho do grupo. Discussões sobre política, religião, 
futebol etc. devem acontecer em grupos mais descontraídos e 
que não foquem no trabalho. 

Envio de áudio - nem sempre as palavras escritas traduzem 
a mensagem que queremos passar. O áudio é garantia de en-
tendimento, pois carrega a emoção, a entonação e enfatização 
necessárias nas mensagens. O alerta aqui é para a objetividade. É 
preciso ser claro e mandar mensagens ágeis, curtas e assertivas. 
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cipalmente refletir se o conteúdo da mensagem condiz com a 
finalidade do grupo. 

Primeiro contato individual - para uns, fazer um primeiro 
contato pelo WhatsApp é uma rotina na construção dos relacio-
namentos profissionais, para outros é uma espécie de invasão 
que pode impactar de forma negativa no relacionamento profis-
sional. A indicação nesse caso, é fazer uma breve apresentação 
e perguntar se esse é o melhor canal para a abordagem. Essa é a 
forma mais educada e segura de estabelecer o primeiro contato 
por este meio. 

Identificador de visualização de mensagem - muitas 
pessoas desabilitaram essa informação porque ela pressupõe 
um controle individual por terceiros nada bem-vindo. Mas o que 
é o controle nos dias de atuais? Sua visualização no aplicativo 
está desabilitada, porém é possível saber o horário do seu último 
post nas redes sociais, por exemplo. É preciso pesar os prós e os 
contras de se proteger nessa questão. 

Porém, cada caso vale uma análise. No meio profissional, 
a ideia de usar o aplicativo é agilizar a comunicação em prol 
de uma entrega cada vez mais eficiente e esse recurso pode 
ajudar- e muito- no planejamento de ações e para agilizar 
soluções. Estar disponível pode transparecer a receptividade 
e a urgência com que os temas relacionados ao trabalho são 
tratados por você. 

Fake News - esse é o alvo principal de inúmeras brigas e 
confrontos que ocorrem em grupos. A melhor solução para no-
tícias postadas por integrantes dos grupos é, em primeiro lugar, 
praticar as técnicas da comunicação não-violenta. Ao invés de 
desmentir ou iniciar uma discussão, é importante questionar a 
origem da notícia, de forma sensível e educada. 

Na sequência, reforçar a importância de buscar informações 
em fontes seguras e de domínio público, que tenham credibili-
dade. A responsabilidade de quem comunica é comunicar e isso 
deve ser feito de forma responsável. A presença do gestor da 
equipe no grupo tem um papel importante de intermediar esses 
questionamentos para que não se transformem em brigas, cau-
sando mal-estar na equipe. Para isso, a regra do grupo é sempre 
a melhor proteção. 

Contato individual - fazer um contato individualmente, sem 
utilizar o grupo pode ser mal interpretado se não explicado. Já 
é fato que ao chamar no "privado" ou individual pode ter um 
tempo de resposta bem mais rápido. Mas, para isso não pare-
cer uma atitude descolada do grupo ou inoportuna é preciso 
comunicar os motivos que levaram a essa opção, sempre de 
forma clara e objetiva. 

Descontrair é preciso - sempre haverá um momento de 
descontração nas rotinas corporativas. Isso é saudável. Aproxima 
a equipe e gera mais engajamento, especialmente nesse momento 
atual, quando os encontros presenciais não são tão possíveis 
como antes. Porém, ainda assim é um ambiente corporativo e as 
brincadeiras, figurinhas e memes que circulam devem ter horário 
apropriado e muito respeito a todos os participantes. 

"A maior dificuldade das pessoas está em estabelecer um limite 
entre o público e o privado nas conversas por WhatsApp. Esse 
aplicativo desperta a sensação de urgência e a comunicação é 
mais frequente e intensa. Por isso, é preciso estar atento à co-
municação, ela é o principal representante do profissional que 
integra o grupo e por isso passamos a precisar conhecer e estar 
mais sensível para a forma de escrever e falar nesse meio. 

Quando a comunicação é clara as equipes se sentem mais 
confiantes e se tornam mais produtivas. É por aí que seremos 
avaliados e quando bem-feita essa comunicação pode nos trazer 
bons reconhecimentos e destaque em nossas equipes", destaca 
Juliana Algodoal. - Fonnte e outras informações: (www.lingua-
gemdireta.com.br).
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A maior 
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das pessoas 
está em 
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um limite 
entre o 
público e o 
privado nas 
conversas 
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WhatsApp
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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: JOSIVAM BUENO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão operador de 
loja, nascido em Floriano, PI, no dia (16/12/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Castilio Bueno e de Izabel Bueno de Sousa. A pretendente: 
INGRID GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ita-
quaquecetuba, SP, no dia (27/09/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Fabio Bezerra da Silva e de Mirna Gonçalves.

O pretendente: GABRIEL CRESTANI MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/09/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Eder Paulo Marques da Silva e de Esvetelana Gabira 
Crestani da Silva. A pretendente: MELISSA SANTANA PORTELA, estado civil solteira, 
profissão instrutora de línguas, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/01/2002), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Nilton Rodrigues Portela e de 
Adriana Maria de Santana Portela.

O pretendente: ANDERSON LEITE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão gerente 
de oficina, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo dos Santos Avelino e de Maria de Fatima 
Leite dos Santos. A pretendente: MICHELE CRISTINA DE SOUSA VIEIRA, estado civil 
solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/03/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Vieira e de Roseli Fer-
nandes de Souza Vieira.

O pretendente: EUDES WESLEY DIAS MELO, estado civil divorciado, profissão funcio-
nário público municipal, nascido em Porteirinha, MG, no dia (25/12/1969), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Altino Dias Melo e de Hida Dias Ramos. 
A pretendente: RENATA BENEDITA DA ROCHA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sergio Benedito da Rocha e de Guilhermina Alves de Ramos.

O pretendente: RODRIGO TADEU MEDEIROS, estado civil divorciado, profissão jar-
dineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Teresinha Medeiros. A pretendente: RAQUEL 
FEBA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (02/01/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Reynaldo 
Pereira da Silva e de Lidia Aparecida Feba da Silva.

O pretendente: LUIZ FELIPE DA SILVA GOUVÊA, estado civil solteiro, profissão montador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Donizete Gouvêa e de Jandira Minervino da Silva 
Gouvêa. A pretendente: ANA CAROLINA ALVES NASCIMENTO BATISTA, estado 
civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Moises Nascimento Batista 
e de Elisangela Alves de Sousa.

O pretendente: WESLEY WALACE DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão consultor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Elisangela Rodrigues de Souza. A pretendente: TALITA 
DE JESUS MAURICIO, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/07/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Romildo de Souza Mauricio e de Sirleide de Jesus Santos.

O pretendente: MARCOS VITOR BROTAS MARQUES, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (13/02/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Luis Marques e de Silene Brotas. A pretendente: 
TAMYRIS DOS SANTOS UCHOA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/12/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ivan Vitoriano Uchoa e de Irma Lucas dos Santos.

O pretendente: EDNALDO JOSE BORGES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
técnico eletrônico, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1967), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Otavio Borges dos Santos e de Maria Luiza Correia 
dos Santos. A pretendente: JACIARA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Arapiraca, AL, no dia (14/11/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Godofredo Rosa da Silva e de Macára Gomes de Farias.

O pretendente: KAUAN CARVALHO CRUZ, estado civil solteiro, profissão mecânico de 
manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Mateus Soares Cruz e de Maisa Carvalho Silva Cruz. 
A pretendente: CAMILA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Emerson Ribeiro da Silva e de Rosimeire Oliveira Ribeiro da Silva.

O pretendente: WELLINGTON CREPALDI, estado civil solteiro, profissão coletor, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (31/05/1985), residente e domiciliado na Vila Nova Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Crepaldi. A pretendente: ANDRESSA FIDALGO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(24/09/1986), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Helialdo 
Fidalgo dos Santos e de Sueli Aparecida dos Santos.

O pretendente: DANIEL VIEIRA, estado civil solteiro, profissão encarregado civil, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/03/1971), residente e domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filho de José Deodato Vieira Sobrinho e de Francisca da Silva Pinto. A pretendente: 
ALEXANDRA APARECIDA BARBOSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/09/1976), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de Valdecio Candido Barbosa e de Izabel Francisca Barbosa.

O pretendente: MAURICIO SANTOS PEREIRA, estado civil divorciado, profissão pro-
fessor, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Alves Pereira e de Marylyn dos Santos Pereira. 
A pretendente: FABIANA CLEMENTE, estado civil solteira, profissão lojista, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (23/08/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Romualdo Clemente Neto e de Aurely Clemente.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS TAVARES, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Jose Pedro Tavares e de Creusa de Fatima 
Santos Tavares. A pretendente: LIDIANE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
securitária, nascida em Guarulhos, SP, no dia (13/04/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Aurisvaldo José dos Santos e de Maria José dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE AZEVEDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão moto-
rista de betoneira, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/09/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valter de Souza e de Helena Herminia Hipolito de 
Azevedo de Souza. A pretendente: LETICIA COSTA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
biomédica, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Josenilson Batista Santos e de Adriana Gonçalves Costa.

O pretendente: ADRIANO DE OLIVEIRA PILAR, estado civil divorciado, profissão comercian-
te, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/03/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Valdemar Antonio Pilar e de Maria Camarão de Oliveira Pilar. A pretendente: 
SIMONE APARECIDA DE CAMPOS GONÇALVES, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Ramos Gonçalves e de Maria de Campos.

O pretendente: ARTHUR QUIRINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pro-
fessor, nascido em Sud Mennucci, SP, no dia (13/10/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osiel Quirino dos Santos e de Marina José dos Santos. A 
pretendente: GABRIELA DA SILVA ARAUJO, estado civil divorciada, profissão analista 
tributária, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Hugo Ezequiel de Araujo e de Eliana Rosa da Silva Araujo.

O pretendente: EDUARDO MAURO DO BOMFIM, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/01/1972), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mauro Julio do Bomfim e de Clarice Pereira. A pretendente: ELI-
SANGELA BARBOZA, estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida 
em Taboão da Serra, SP, no dia (24/11/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Barboza e de Maria Aparecida Costa Lima.

O pretendente: ARIEL RODRIGUES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (04/11/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Josimar Monteiro Oliveira e de Cássia Rodrigues Milton. A 
pretendente: ANA CAROLINA DOS SANTOS CHAVIER, estado civil solteira, profissão 
telefonista, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/01/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Aldenirio Chavier e de Creonice dos Santos Chavier.

O pretendente: FELIPE DE CASTRO RODRIGUES PEREIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão técnico de radiologia, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/12/1997), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Carlos Rodrigues Pereira e de 
Creonice de Jesus Castro. A pretendente: VICTORIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de logística, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(19/12/1997), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Douglas 
Belisario Antonio Pereira e de Maria Genoveva dos Santos.

O pretendente: TÂNIA APARECIDA DINIZ, estado civil solteira, profissão aposentada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1963), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Oswaldo Antonio Diniz e de Teresinha Silva Diniz. A pretendente: 
PATRICIA ANDRADE ALONSO, estado civil solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/03/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Martin Alonso Garcia e de Isamar Andrade Alonso.

O pretendente: JUSCELINO CÔRTES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão apo-
sentado, nascido em Macarani, BA, no dia (23/11/1955), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Luiz Ferreira e de Valquiria Côrtes Ferreira. A 
pretendente: GIULEZA DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Itarantim, BA, no dia (07/10/1962), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Durvalino Jose Rodrigues e de Dejanira Ferreira da Silva.

O pretendente: DANILO NOGUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
radiologia, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Rodrigues da Silva e de Dulcemery Maria Nogueira 
da Silva. A pretendente: JÉSSICA SILVEIRA FERNANDES, estado civil solteira, profissão 
esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/02/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Claudinei Pires Fernandes e de Joelma Silveira Fernandes.

O pretendente: RODRIGO SANTOS CASTRO SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de planejamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1989), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Aloisio de Castro Silva e de Marcia Teresa dos 
Santos. A pretendente: DEISYANE SANTOS ALMEIDA, estado civil solteira, profissão teleo-
peradora, nascida em Itabuna, BA, no dia (25/06/1992), residente e domiciliada na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Ananias Silva Almeida Junior e de Josseilma dos Santos Silva.

O pretendente: CAIAN REOLO REQUENA, estado civil divorciado, profissão assistente 
fiscal, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Emerson Gomes Requena e de Claudia Reolo da Silva Requena. A 
pretendente: TAMIRES DOMINGOS DA SILVA, estado civil divorciada, profissão analista 
contábil, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Severino Domingos da Silva e de Maria Quirino da Silva.

O pretendente: ALEX SANDER AMORIM SANTANA, estado civil divorciado, profissão 
encarregado, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Santana e de Erminia Santana. A preten-
dente: NOEIDE DOS REIS, estado civil solteira, profissão serviços gerais, nascida em 
São Gabriel, BA, no dia (02/02/1986), residente e domiciliada em São José, Irecê, BA, 
filha de Antonio dos Reis e de Maria Messias Bernardo.

O pretendente: KÁTIA SOARES ROCHIA, estado civil solteira, profissão técnica de 
prótese dentária, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Rochia e de Ester Goes Soares Rochia. 
A pretendente: NATASHA NAIRA FERREIRA, estado civil solteira, profissão assistente 
financeira, nascida em Santo Inácio do Piaui, PI, no dia (18/09/1991), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisca Maria Neta.

O pretendente: RENATO DA SILVA GRIGIO, estado civil solteiro, profissão fisioterapeuta, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ademar José Grigio e de Marcia Noemi Grigio. A pretendente: 
GABRIELLE MARQUES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão advogada, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edson Paes de Souza e de Cleide Marques Paes de Souza.

O pretendente: ANTONIO SAMUEL BEZERRA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Icó, CE, no dia (13/06/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Bezerra Maciel e de Maria Auristela Lima. A pretendente: 
NAGINA CRISTINA LIMA COELHO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Icó, CE, no dia (25/04/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de José de Lima Coelho e de Maria Neurismar de Lima Coelho.

O pretendente: LUCAS ROBERTO PARAVIZO, estado civil divorciado, profissão porteiro, 
nascido em Varginha, MG, no dia (02/05/1985), residente e domiciliado na Vila Nova Curu-
çá, São Paulo, SP, filho de Débora Aparecida Paravizo. A pretendente: JOYCE SANTOS 
SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de vendas, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (06/05/1985), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha 
de Ronaldo Pedro da Silva e de Josenelia Fagundes dos Santos Silva.

O pretendente: VALDECI HELENO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Heleno João dos Santos e de Maria da Conceição Santos. A pretendente: 
RAQUEL NOAVES GOMES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar admi-
nistrativa, nascida em Catu, BA, no dia (12/02/1969), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Tamandare Gomes e de Flordinice Novaes Gomes.

O pretendente: WALBER DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Silva e de Ivoneide Rocha dos Santos. A preten-
dente: JANAINA TAVARES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão supervisora de 
operação, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/08/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João Roseno da Silva e de Veridiana Ferreira Tavares Silva.

O pretendente: THIAGO FERREIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Joel José de Jesus e de Laudiceia Severina Ferreira. A pretendente: 
KEZIA DE LIMA VIEIRA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (29/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Vieira Neto e de Quiteria Alzira de Lima Vieira.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA NUNES, estado civil solteiro, profissão fotógrafo, 
nascido em Ibipeba, BA, no dia (25/07/1972), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Osvaldo Nunes Vieira e de Maria Pereira Nunes. A pretendente: 
RAQUEL KENIA DE MEDEIROS DIAS, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (06/07/1988), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de Wagner Dias e de Iranilda de Medeiros Dias.

O pretendente: THIAGO SANTANA PRADO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de con-
trole de qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Libarino do Prado e de Ana Paula Santana 
do Prado. A pretendente: LALESKA VIANA MADUREIRA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/02/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Nunes Madureira e de Marcia Maria Viana.

O pretendente: FELIPE FERREIRA NOBRE, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1997), residente e domiciliado no Jardim San-
to Antônio, São Paulo, SP, filho de Elisangela Ferreira Nobre. A pretendente: CAMILA 
FERREIRA LIMA, estado civil solteira, profissão subgerente, nascida em Arapiraca, AL, 
no dia (01/08/1990), residente e domiciliada no Jardim Santo Antônio, São Paulo, SP, 
filha de Hernandes Pereira de Lima e de Marluce Ferreira Lima.

O pretendente: LUCAS MATEUS SILVA, estado civil solteiro, profissão atendente, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (21/07/1999), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Fabiana Aparecida da Silva. A pretendente: VITORIA CAROLINA 
RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Eduardo Almeida dos Santos e de Vanessa Rodrigues Santana.

O pretendente: RODRIGO RAMOS COSTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Egnaldo Ramos da Silva e de Marcia Costa da Silva. A 
pretendente: DANIELA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Osvaldo Gomes dos Santos e de Maria das Merces Lima dos Santos.

O pretendente: WESLEY SILVERIO LISBOA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudio Lisboa e de Sandra Lucia Silverio Lisboa. A pretendente: 
KARINE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão analista de negócios, nascida 
em Tabõao da Serra, SP, no dia (13/11/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jilmar Sergio da Silva e de Silvana de Gois Oliveira.

O pretendente: CLAUDIO DA SILVA MELO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de máquinas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (23/03/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio da Silva Melo e de Gema Serafim Melo. A 
pretendente: KEYLA MARTINS DA ROCHA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/1996), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Gilberto da Rocha e de Ana Conceição Martins Rocha.

O pretendente: FLÁVIO MIRANDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, nascido em Palmeira dos Índios, AL, no dia (28/02/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Luiz de Souza e de Elza Miranda de Souza. A pretendente: 
ELISÂNGELA AMÉRICO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente de cozinha, 
nascida em Palmeira dos Índios, AL, no dia (26/04/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Geraldo Américo dos Santos e de Luzinete Evangelista dos Santos.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS GARCIA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, 
profissão policial militar, estado civil solteiro, nascido em Lavras - MG, no dia (27/07/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Samuel Joaquim de 
Sousa e de Marilane Garcia da Silva Sousa. A pretendente: KAREN CRISTINA REZEN-
DE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (12/05/1989), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de José Duarte de Oliveira e de Angela Rezende de Oliveira.

O pretendente: RENATO ESPOSITO, de nacionalidade italiana, profissão operário, estado 
civil solteiro, nascido em Salerno - Itália, no dia (30/05/1974), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Salvatore Esposito e de Nicolina Naddei. A 
pretendente: CÍNTIA FERNANDES MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, profis-
são profissional da beleza, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(26/04/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Expedito 
Fernandes Mendonça e de Aparecida Pimentel Mendonça.

O pretendente: ANDRÉ FERNANDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
conferente, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/08/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Homero França dos Santos e de 
Aparecida de Lourdes dos Santos. A pretendente: HELENICE CRISTINA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profissão analista de departamento pessoal, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (07/12/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Esdras Gonçalves dos Santos e de Valdice Tavares dos Santos.

O pretendente: FELIPE DO NASCIMENTO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
profissão coordenador de marketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (23/07/1992), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Marcelo 
Gonçalves e de Carla do Nascimento. A pretendente: MARCELA NUNES COLLI, de 
nacionalidade brasileira, profissão gerente de marketing, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (06/09/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Gelson José Colli e de Maria de Fátima Castanho Nunes Colli.

O pretendente: MARCELO LAHUERTA, de nacionalidade brasileira, profissão aposen-
tado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/02/1959), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcellino Lahuerta e de Gabriela 
Luques Lahuerta. A pretendente: ERIKA VAZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil divorciada, nascida em Maringá - PR, no dia (10/12/1976), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Aguiar dos Santos 
e de Elza Aparecida Vaz dos Santos.

O pretendente: PAULO EDUARDO PEDRO, de nacionalidade brasileira, profissão admi-
nistrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/11/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo Carlos Pedro Filho e de 
Marisa Brusetti Pedro. A pretendente: THAÍS ALBUQUERQUE AVILA, de nacionalidade 
brasileira, profissão estilista, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(07/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,,filha de João de 
Deus dos Santos Avila e de Lourdes Costa de Albuquerque Avila.

O pretendente: MÁRCIO ANTONIO MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão professor, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/08/1969), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Martins e de Maria Lourdes Correa Martins. 
A pretendente: MARCIA MARIA LADEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/06/1979), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Henrique da Silva e de Eva Ladeira da Silva.

O pretendente: FELIPE SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/ 02/1997), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Antonio dos Santos e de 
Maria Aparecida Bezerra da Silva. A pretendente: ESTEFANI CAROLINE COSTA DO 
EGITO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida 
em Campina Grande - PB, no dia (20/10/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Cleide Costa do Egito.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO MANTELLI SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/03/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Moacir Augusto Santiago 
e de Rosmeire Aparecida Mantelli Santiago. A pretendente: BRUNA CONTI TALARINI, 
de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (17/08/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Rubens Talarini Junior e de Rosemeire de Jesus Conti Talarini.

O pretendente: FILIPE RODRIGUES SANTANA, de nacionalidade brasileira, profissão 
economista, estado civil solteiro, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia (09/11/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alaéviton Martins San-
tana e de Nandir Rodrigues Prates. A pretendente: MARIANA DE MARINS DUARTE, de 
nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia (07/06/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Helio Cordeiro Duarte e de Rosana de Marins.

O pretendente: PAULO HONORATO DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
enfermeiro, estado civil solteiro, nascido em Ituaçu - BA, no dia (22/05/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Honorato dos Anjos 
e de Quiteria Francisca dos Anjos. A pretendente: CIBELE DOS SANTOS LOURENÇO, 
de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (28/05/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Joel Lourenço e de Celia dos Santos Lourenço.

O pretendente: ALEX ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão en-
genheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/05/1986), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Marco Antonio Alves de Oliveira e 
de Ivone Jesus Almeida de Oliveira. A pretendente: AMANDA DE ALMEIDA CHAVES, 
de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (19/01/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Edison Romito Chaves e de Maria de Almeida Chaves.

O pretendente: EMANOEL PRUDENCIO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profis-
são autônomo, estado civil solteiro, nascido em Olinda - PE, no dia (30/07/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Celso Barbosa e de 
Maria Inacia Prudencio Barbosa. A pretendente: PATRICIA MAIA KELM, de nacionalidade 
brasileira, profissão administradora, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (30/05/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Roberto Kelm Filho e de Nilza das Graças Maia Kelm.

O convivente: FRANCISCO RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado, 
estado civil viúvo, nascido em Lins - SP, no dia (30/07/1929), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Eduardos Ramos e de Jacinta Eduardo. A 
convivente: NEIDE MARIA CAROBENO TERAZÃO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão aposentada, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/01/1946), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Carobeno e de 
Romilda Golineli Carobeno.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ELDISLEY OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão instalador, nas-
cido em Taguatinga - Distrito Federal, Taguatinga, DF no dia quinze de agosto de mil 
novecentos e setenta e cinco (15/08/1975), residente e domiciliado Rua Confissão, 585, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Enivaldo Oliveira Rodrigues. 
JULIANA TAVARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão especialista de relacio-
namento ao cliente, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/007.FLS.072V-CONSO-
LAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e setenta e 
oito (09/11/1978), residente e domiciliada Rua Padre Tomás de Vilanova, 735, bloco A, 
apartamento 31, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Jaime Tavares da Silva e de Maria das Dores Tavares da Silva.

GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão auxiliar técnico 
de fibra ótica, nascido neste Distrito (CN:LV.A/176.FLS.174-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (10/02/1993), residente 
e domiciliado Rua Ibiajara, 531, apartamento 03, Parada XV de Novembro, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de José Roberto do Nascimento e de Rita dos Santos Varjão 
do Nascimento. LETÍCIA APARECIDA DO ROSÁRIO, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida no Subdistrito Indianópolis (CN:LV.A/258.FLS.050 INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/03/1995), residente e domiciliada Rua Ibiajara, 531, apartamento 03, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valéria Aparecida do Rosário.

LÁZARO PIRES VITOR, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Planalto, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/023.FLS.053-PLANALTO/BA), Planalto, BA no dia dezessete 
de abril de mil novecentos e noventa e um (17/04/1991), residente e domiciliado Rua Goi-
vinho da Praia, 150, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edimar Vitor de 
Novaes e de Neli Pires Teixeira. LILIANE SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são autônoma, nascida em Planalto, Estado da Bahia (CN:LV.A/021.FLS.024 PLANALTO/
BA), Planalto, BA no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(29/09/1987), residente e domiciliada Rua Goivinho da Praia, 150, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdenor José dos Santos e de Julia da Silva Santos.

MATHEUS DE ARAUJO ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de engenharia, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/385.FLS.245V-ITAQUERA/SP), Santo An-
dré, SP no dia nove de novembro de dois mil (09/11/2000), residente e domiciliado Rua Ju-
cupema, 678, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Fernando 
Nunes de Almeida e de Adriana de Araujo Almeida. MARYANA ANTUNES DA SILVA, esta-
do civil solteira, profissão secretária, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/259.
FLS.065V GUAIANASES/SP), Santo André, SP no dia vinte e três de outubro de dois mil 
(23/10/2000), residente e domiciliada Rua Apucarana, 382, apartamento 71-C, Tatuapé, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Ricardo Soares da Silva e de Fabiane Antunes Cabral.

RAFAEL DA COSTA SILVA, estado civil solteiro, profissão coordenador de turno, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/191.FLS.045-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
outubro de mil novecentos e noventa e três (17/10/1993), residente e domiciliado Rua José 
Oiticica Filho, 735, casa 04, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Rodri-
gues da Silva e de Eliana da Costa. TAÍS INÁCIO, estado civil solteira, profissão atendente de 
telemarketing, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/618.FLS.159 1º SUBDISTRITO 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/04/1995), residente e domiciliada Rua José Oiticica Filho, 735, casa 04, Itaquera, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cláudio Inácio e de Sandra de Souza Santos Inácio.

PEDRO HENRIQUE COSTA DUTRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/346.FLS.095-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de janeiro de dois mil (15/01/2000), residente e domiciliado Rua Biri, 170, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jaques Douglas Dutra e de Sueli 
Aparecida Costa Dutra. DEISIANY NICOLLY SARAIVA GRANGEIRO FERNANDES, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em Campinas, neste Estado (CN:LV.A/307.FLS.
152-1º SUBDISTRITO CAMPINAS/SP), Campinas, SP no dia nove de julho de dois mil e três 
(09/07/2003), residente e domiciliada Rua Joapitanga, 338, casa 01, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Fernandes e de Aldenice Saraiva Grangeiro.

FÁBIO FRANCISCO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão técnico eletricista, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/071.FLS.143 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro 
de mil novecentos e oitenta e três (28/10/1983), residente e domiciliado Rua da Lagoa Feia, 109, 
bloco 01, apartamento 35, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Francisco 
de Souza e de Telma Araujo de Andrade de Souza. CÍNTHYA MENEZES SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/064.FLS.221-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (10/09/1982), residente e 
domiciliada Rua da Lagoa Feia, 199, bloco 01, apartamento 35, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Tiburcio Silva e de Marilda Menezes Silva.

MATHEUS GONÇALVES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/403.FLS.112-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de outubro de dois mil e um (29/10/2001), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 3888, 
bloco E, apartamento 02, Jardim Maringá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Agnaldo 
de Oliveira e de Evani Gonçalves Pereira Oliveira. PALOMA FERREIRA MENDES, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/232.FLS.056-GUAIANA-
SES/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e nove 
(01/09/1999), residente e domiciliada Rua Rafael Fernandes, 232, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Antonio Sales Mendes e de Monica de Oliveira Ferreira Mendes.

RAFAEL SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante de tapeceiro, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/202.FLS.071 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de abril de mil novecentos e noventa e quatro (04/04/1994), residente e domiciliado Rua 
Modelo, 219, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adimilson 
dos Santos e de Maria Nazare da Silva. ALINE FELIX DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/854.
FLS.034 SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de dois 
mil e três (24/10/2003), residente e domiciliada Rua Facheiro Preto, 1063, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Jose da Silva e de Andrea Felix da Silva.

VINÍCIUS EDNALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido em 
Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/083.FLS.011-1º DISTRITO ARAPIRACA/AL), 
Arapiraca, AL no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e cinco (02/07/1995), resi-
dente e domiciliado Rua Pássaro Preto, 1648, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ednaldo Manoel da Silva e de Graciene Aprigio da Silva. 
DEIDE MARISA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente de pa-
daria, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/027.FLS.248-VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e setenta e seis (04/03/1976), resi-
dente e domiciliada Rua Pássaro Preto, 1648, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Dirçon Alves dos Santos e de Anisia Teodoso dos Santos.

LUIZ ANTONIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão instrutor de trânsito, nascido 
em Paulo de Faria, neste Estado (CN:LV.A/013.FLS.229 ITURAMA/MG), Paulo de Faria, 
SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e sessenta (28/03/1960), residente 
e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 06, apartamento 31, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Leal Souza e de Rosalina 
Alves dos Reis. ROSEMARY DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
enfermeira, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos 
e setenta e um (07/04/1971), residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, 
bloco 06, apartamento 31, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Josias Ribas de Oliveira e de Rozena de Souza Oliveira.

DANILO ALVES PEREIRA ALBINO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/250.FLS.242-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de maio de mil novecentos e noventa e seis (26/05/1996), residente e domiciliado Rua 
Coração Brasileiro, 29, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Alessandro Pereira Albino e de Simone Alves de Souza Albino. VANESSA 
GARCIA BOUSSARD, estado civil solteira, profissão operadora de computador, nasci-
da neste Distrito (CN:LV.A/215.FLS.038 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (15/10/1994), residente e domiciliada 
Rua Coração Brasileiro, 29, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Solis Sosa Boussard e de Leia Monteiro Garcia.

WANDERSON DIONISIO TORRES, estado civil solteiro, profissão office boy, nascido 
no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.211 MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa (01/12/1990), residente e 
domiciliado Estrada Iguatemi, 2806, apartamento 22-A, Jardim Pedra Branca, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, filho de Inaldo Izidio Torres e de Maria Lindocelia Marques Dionisio. 
LARISSA ALESSANDRA SILVA TORRES, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/324.FLS.079V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e oito (11/10/1998), residente 
e domiciliada Rua Marim, 10, bloco 04, apartamento 34-B, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Silva Torres e de Izabel Bispo da Silva Torres.

MARCELO BRITO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão agricultor, nascido 
em Itiruçu, Estado da Bahia, Itiruçu, BA no dia seis de julho de mil novecentos e noventa 
(06/07/1990), residente e domiciliado Rua Benedito Gianelli, 160, casa 03, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Moura dos Santos e de Marlene Brito dos 
Santos. ANDREANE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em Itiruçu, Estado da Bahia (CN:LV.A/031.FLS.268-ITIRUÇU/BA), Itiruçu, BA no dia vinte 
e um de dezembro de mil novecentos e noventa e um (21/12/1991), residente e domicilia-
da Rua Benedito Gianelli, 160, casa 03, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Luiz Souza Santos e de Marinalva Souza Santos.

JOÃO MACIEL DE FRANÇA FILHO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em São 
Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/029.FLS.290 3ª ZONA DE SÃO LUÍS/MA), São Luís, MA 
no dia onze de julho de mil novecentos e setenta e um (11/07/1971), residente e domiciliado 
Rua Azul da Cor do Mar, 1830, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Maciel de França e de Raimunda Nonata de Sousa. LUZIA LIS-
BÔA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ruy Barbosa, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/034.FLS.086-RUY BARBOSA/BA), Ruy Barbosa, BA no dia vinte e quatro de 
junho de mil novecentos e cinquenta e quatro (24/06/1954), residente e domiciliada Rua Azul 
da Cor do Mar, 1830, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Cirilo de Oliveira e de Antonia Lisbôa Veloso.

EDUARDO HORCIMSKI, estado civil solteiro, profissão farmacêutico, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/238.FLS.212-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (24/02/1988), residente e 
domiciliado Rua Manuel Ribas, 640, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Dirce Horcimski. GLEYCIANE DE OLIVEIRA COSTA, estado civil solteira, profissão univer-
sitária, nascida em Imperatriz, Estado do Maranhão (CN:LV.A/013.FLS.105-2º OFÍCIO DE 
IMPERATRIZ/MA), Imperatriz, MA no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa 
e dois (19/01/1992), residente e domiciliada Rua Manuel Ribas, 640, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Nascimento Costa e de Sonoete de Oliveira Costa.

FRANKLIN DO AMARAL MOTA, estado civil divorciado, profissão operador de transporte 
metroviário II, nascido em Caieiras, neste Estado, Caieiras, SP no dia vinte e um de setem-
bro de mil novecentos e oitenta (21/09/1980), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 
58, bloco A, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Geraldo Ribeiro Mota e de Ivanir Julia do Amaral. TALITA DA SILVA SOUZA, 
estado civil solteira, profissão supervisora de RH, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta 
Capital (CN:LV.A/085.FLS.239V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia três de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (03/02/1988), residente e domiciliada Rua Daniel Mon-
golo, 58, bloco A, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Carlos Roberto de Souza e de Maria Lucia da Silva Souza.

DIEGO ANDRE BARBOSA CORREA, estado civil solteiro, profissão controlador de aces-
so, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e 
noventa (07/07/1990), residente e domiciliado Rua Jataizinho, 190, Vila Santana, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Paulo Andre dos Santos Correa e de Fatima Aparecida Ferreira 
Barbosa Correa. ADRIANE NUNES DE PAULA, estado civil solteira, profissão assistente 
de recrutamento, nascida em Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia dezenove de agos-
to de mil novecentos e noventa e sete (19/08/1997), residente e domiciliada Rua São Zaca-
rias, 33, Veloso, 1º Subdistrito de Osasco, neste Estado, Osasco, SP, filha de Onofre Cirilo 
de Paula e de Maria de Souza Nunes de Paula. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Santo André, neste Estado”

WILLIAM MATOS ROCHA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/252.FLS.281V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e seis (22/06/1996), residente e do-
miciliado Rua Adriano Ratti, 174, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rocha Nascimento e de Luciete Oliveira Matos 
Nascimento. LETICIA OLIVEIRA LIMA, estado civil solteira, profissão professora, nas-
cida neste Distrito (CN:LV.A/285.FLS.189V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de julho de mil novecentos e noventa e sete (26/07/1997), residente e domiciliada 
Rua Adriano Ratti, 174, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Leonidas de Lima e de Joserlânia Iris de Oliveira.

GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão militar do 
exército, nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/262.FLS.148-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e 
seis (21/10/1996), residente e domiciliado Rua São João das Duas Barras, 78, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcel Pereira dos Santos e de Monica de 
Oliveira Silva. DEBORA RODRIGUES LISBOA MATOS, estado civil solteira, profissão 
militar do exército, nascida neste Distrito (CN:LV.A/101.FLS.177 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (30/12/1987), 
residente e domiciliada Rua Dom José Varani, 135, Vila São Paulo, Itanhaém, neste 
Estado, Itanhaém, SP, filha de Jose Roque Rodrigues Matos e de Maria Lidia Silva.

PAULO ROGÉRIO GARBES, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido no Sub-
distrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/018.FLS.121V IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de agosto de mil novecentos e setenta e sete (23/08/1977), residente e do-
miciliado Rua Alfredo Ricci, 312, apartamento 51-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Garbes e de Marilza Garbes. ANDRESSA 
APARECIDA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/155.FLS.216-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia vinte de dezembro 
de mil novecentos e setenta e nove (20/12/1979), residente e domiciliada Rua Alfredo 
Ricci, 312, apartamento 51-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Wilson Roberto de Almeida e de Dalva dos Santos de Almeida.

ERBERT HENRIQUE LIMA BESSA, estado civil solteiro, profissão assistente de pro-
dução, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/041.FLS.076-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(24/01/1987), residente e domiciliado Rua Surucuás, 730, bloco 04, apartamento 42, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ever Bessa 
e de Marisa dos Reis Lima. LETÍCIA MECENAS SILVA, estado civil solteira, profissão 
assistente social, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/230.FLS.
175V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (22/09/1987), residente e domiciliada Rua Surucuás, 
730, bloco 04, apartamento 42, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Cicero Izaias da Silva e de Lisete Silveira Mecenas.

MARCO ANTONIO DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão maquinista, nascido 
no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de dezem-
bro de mil novecentos e sessenta e sete (15/12/1967), residente e domiciliado Rua Can-
to da Tarde, 135, apartamento 24-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Antonio de Sousa e de Maria Aparecida da Silva Sousa. 
SANDRA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão micro empreendedora, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/010.FLS.172 JABAQUARA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de janeiro de mil novecentos e setenta e três (03/01/1973), residente e 
domiciliada Rua Canto da Tarde, 135, apartamento 24-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Norberto Medeiros da Silva e de Maria 
Frozina Medeiros da Silva.

SÉRGIO ANDRÉ ROBERTO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/09.FLS.086-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de janeiro de mil novecentos e setenta e um (27/01/1971), residente e 
domiciliado Rua Barão Antônio de Cairari, 68, casa 02, Vila Chuca, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Roberto e de Almerinda André Roberto. ROSEMARY RO-
SÁRIA DE CAMPOS, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/038.FLS.018 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil 
novecentos e sessenta e sete (02/11/1967), residente e domiciliada Rua Barão Antônio 
de Cairari, 68, casa 02, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José David de 
Campos e de Vicentina Maria de Campos.

AMARILDO BRAJÃO, estado civil divorciado, profissão analista contábil, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil nove-
centos e setenta e nove (14/04/1979), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 
391, torre 01, apartamento 13, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damasio 
Brajão e de Geny Amaro Brajão. MARIA PATRICIA DOS SANTOS SALES, estado civil 
divorciada, profissão microempreendedora, nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia quatorze de março de mil novecentos e setenta e quatro 
(14/03/1974), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, torre 01, apartamento 
13, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Jozelio dos Santos.

CAIO LUIZ PEREIRA CAMPOS, estado civil solteiro, profissão administrador, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/051.FLS.224 CANGAIBA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de agosto de mil novecentos e noventa e sete (12/08/1997), residente e domiciliado Rua 
Doutor João Batista de Lacerda, 693, apartamento 41, Quarta Parada, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Cheriden Cristian de Souza Campos e de Fabiana Pereira da Cruz. SA-
RAH DU VERNAY SOUZA PRATIS, estado civil solteira, profissão administradora, nasci-
da no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/194.FLS.207-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (15/01/1996), 
residente e domiciliada Rua Mato Grosso, 19, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Aldo Souza Pratis e de Katia Von Borell Du Vernay Souza Pratis.

HENRIQUE MANGINI DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/123.FLS.030V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e três de fevereiro de mil novecentos e noventa (23/02/1990), residente e domiciliado 
Rua Cunha Porã, 307, casa 01, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Natalicio de Araujo e de Roseli Aparecida Mangini. BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA 
SANTOS, estado civil solteira, profissão consultora de crédito, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/222.FLS.092V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro 
de mil novecentos e noventa e cinco (21/01/1995), residente e domiciliada Rua Cunha 
Porã, 307, casa 01, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista 
de Oliveira Santos e de Sinezilda de Souza Santos.

DANIEL CARLOS GARCIA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecen-
tos e sessenta e sete (29/11/1967), residente e domiciliado Rua Alagoas, 10, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Alves Garcia e de 
Maria Candida de Jesus Garcia. SUELI RIBEIRO DOS PASSOS, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Pariquera-Açu, neste Estado (CN:LV.A/005.FLS.064 
IGUAPE/SP), Pariquera-Açu, SP no dia dez de junho de mil novecentos e oitenta e 
cinco (10/06/1985), residente e domiciliada Rua Alagoas, 10, casa 01, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Antonio dos Passos e de Ana Ribeiro 
dos Passos.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão policial militar, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e cin-
quenta e cinco (05/07/1955), residente e domiciliado Rua Morro do Clemente, 80, bloco 
05, apartamento 401, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves 
dos Santos e de Vera Lucia dos Santos. VÂNIA FERNANDES DE SOUZA, estado civil 
divorciada, profissão policial militar, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, 
SP no dia seis de novembro de mil novecentos e setenta e três (06/11/1973), residente 
e domiciliada Rua Morro do Clemente, 80, bloco 05, apartamento 401, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Fernandes de Souza e de Jabimael Maria 
de Souza.

CAIO DE OLIVEIRA FORTE, estado civil solteiro, profissão assistente de logística, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/098.FLS.111-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e sete (23/06/1997), residente e 
domiciliado Rua Luz e Sombra, 03, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Jurandir de Oliveira e de Vanusia Celia Dantas Forte de 
Oliveira. VITORIA ANDRADE SOARES, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/401.FLS.029V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de setembro de dois mil e um (05/09/2001), residente e domiciliada Rua 
Santa Izildinha, 84, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner Fernando 
Soares e de Cristiane da Costa de Andrade.

ORLANDO SOARES DE AGUIAR NETO, estado civil solteiro, profissão motoboy, nas-
cido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/118.FLS.159-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e três 
(09/11/1993), residente e domiciliado Rua Paes Landim, 65, casa 03, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gilberto Soares de Aguiar e de Marilene Maria da Silva. LARISSA 
NOVAIS SANTANA, estado civil solteira, profissão analista de backoffice, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/341.FLS.261V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio 
de mil novecentos e noventa e nove (13/05/1999), residente e domiciliada Rua Paes 
Landim, 65, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Sobral Santana e de 
Gildete Izabel de Novais Santana.

ANTONY ARTUR MOREIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão policial mi-
litar, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil 
novecentos e oitenta e três (15/11/1983), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 
600, bloco 03, apartamento 113, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Moreira de Souza e de Neide Moreira de Souza. DANIELE BARBOSA, esta-
do civil solteira, profissão policial militar, nascida em Charqueada, neste Estado, Char-
queada, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (09/10/1989), 
residente e domiciliada Rua Antonio Vicentin, 421, Jardim Paris, Charqueada, neste 
Estado, Charqueada, SP, filha de Marcos Antonio Franco Barbosa e de Luzia Donizete 
de Oliveira Barbosa. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
de Charqueada, neste Estado”

MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão empre-
sário, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/199.FLS.046 ERMELINO MATARAZZO/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e nove 
(31/05/1999), residente e domiciliado Rua Luís Asson, 342, casa 01, Vila Buenos Aires, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Marcos Jose Pereira e de Herminia dos Santos Fer-
reira. LARISSA EDUARDA DE SOUZA CAMILLO, estado civil solteira, profissão advo-
gada, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/249.FLS.210-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e sete (20/03/1997), 
residente e domiciliada Rua Isaías Coelho, 216, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Carlos Eduardo Santos Camillo Junior e de Patricia de Souza Ferreira.

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nasci-
do em Cachoeirinha, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/011.FLS.235-CACHOEIRINHA/
PE), Cachoeirinha, PE no dia dez de janeiro de dois mil (10/01/2000), residente e do-
miciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 139, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Edson Simões de Lima e de Maria de Lourdes da Silva. ALINE FERREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Caruaru, Estado de Per-
nambuco (CN:LV.A/036.FLS.043 PARI/SP), Caruaru, PE no dia cinco de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (05/01/1988), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio 
Curi, 139, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genivaldo Ferreira da 
Silva e de Creuza Tercina da Silva.

GUSTAVO SANTOS AMORIM, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em San-
tos, neste Estado (CN:LV.A/194.FLS.199-1º SUBDISTRITO DE SANTOS/SP), Santos, SP 
no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (12/09/1995), residente e 
domiciliado Rua Sestílio Melani, 462, casa 01, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Cícero Alves Amorim e de Marluce Macêdo dos 
Santos. TAYNÁ AZEVEDO FARIAS, estado civil solteira, profissão professora, nascida no 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/182.FLS.200 IPIRANGA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (01/08/1994), residente e 
domiciliada Rua Sestílio Melani, 462, casa 01, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Machado Farias e de Edna Azevedo Farias.

RENNAN TAVARES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/146.FLS.283 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e um (23/07/1991), residente e do-
miciliado Rua Serra de São Domingos, 1082, apartamento 05, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilmar Roberto Souza Oliveira e de Giselia Tavares 
Oliveira. THAÍS MOURA DE LIMA, estado civil solteira, profissão estágiaria, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/287.FLS.073-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (26/12/1995), residente e 
domiciliada Rua Serra de São Domingos, 1082, apartamento 05, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Didier Rocha de Lima e de Quitéria Maria de Moura.

GUSTAVO CARVALHO MERCÊS PINERES, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
motorista, nascido neste Distrito (CN:LV.A/397.FLS.144V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de junho de dois mil e um (11/06/2001), residente e domiciliado Rua Confissão, 
721, casa 03, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto César Mer-
cês Pineres e de Cássia Pereira de Carvalho Pineres. LUVÂNIA RODRIGUES MENÊSES, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV.A/015.
FLS.026-TIMON/MA), Teresina, PI no dia quatro de setembro de dois mil (04/09/2000), re-
sidente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 32, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Valdir Alves de Menêses e de Luana Gracy Saldanha Rodrigues.

ULISSES FERNANDES, estado civil solteiro, profissão localizador, nascido no Sub-
distrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/002.FLS.122 ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de julho de mil novecentos e setenta e seis (04/07/1976), residente e 
domiciliado Rua Jupará, 271, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Nilson Fernandes e de Odete Maria Fernandes. VÂNIA APARECIDA 
MONTEIRO GOMES, estado civil solteira, profissão esteticísta, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/069.FLS.120 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de 
mil novecentos e oitenta e dois (18/11/1982), residente e domiciliada Rua Jupará, 271, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo 
Felicio Gomes e de Maria Helena Monteiro Gomes.

GUSTAVO LUNA PEDRO, estado civil solteiro, profissão pré impressor, nascido no 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/117,FLS.98 SUBDISTRITO TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e sete 
(17/06/1997), residente e domiciliado Rua São Francisco do Piauí, 630, apartamento 14, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Adrião Pedro e de Elaine Cristina Luna. 
BRENDA LEE MENEZES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/243,FLS.124 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (18/02/1996), residente 
e domiciliada Rua São Francisco do Piauí, 630, apartamento 14, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sandro Amaro de Oliveira e de Fanny Menezes Batista de Oliveira.

BRUNO SHIRAISHI, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no Subdistrito 
Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.296-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de março de mil novecentos e noventa (24/03/1990), residente e domiciliado 
Rua Manoel Beci Fernandes, 102, fundos, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Akihisa Shiraishi e de Luzimeire Shiraishi. BÁRBARA LIMA FERREIRA, es-
tado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/609.FLS.270-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (19/12/1994), residente 
e domiciliada Rua São Sebastião do Tocantins, 103, Vila Imaculada, Guarulhos, neste 
Estado, Guarulhos, SP, filha de Leonardo Ferreira e de Edirley Batista de Lima Ferreira.

GABRIEL RANGEL DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão técnico de suporte junior, 
nascido em Londrina, Estado do Paraná (CN:LV.A/107.FLS.297-2º OFÍCIO DE LONDRI-
NA/PR), Londrina, PR no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa e oito 
(29/11/1998), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 551, apartamento 41-B, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Ferreira de Souza e de Rosana 
Rangel de Souza. ANA CAROLINA SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar de escritório, nascida neste Distrito (CN:LV.A/352.FLS.106 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e nove (12/08/1999), 
residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfim, 312, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gilmar Rosa dos Santos e de Ione Soares da Silva Santos.

JURANDIR CARLOS ARAUJO, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em Mirassol, neste Estado, Mirassol, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos 
e setenta e oito (26/05/1978), residente e domiciliado Rua Arte do Sol, 37, B, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandir da Silva Arau-
jo e de Alzira Carlos de Oliveira Araujo. ARIANA PAULA OLIVEIRA DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/222,-
FLS.133-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de 
mil novecentos e oitenta e sete (27/03/1987), residente e domiciliada Rua Arte do Sol, 
37, B, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anto-
nio de Oliveira Carvalho e de Guiomar de Paula Bueno Campos.

LUCAS FREITAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/224.FLS.128V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa e nove (21/04/1999), resi-
dente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1586, bloco A, apartamento 
34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Mendes de Souza e de Rosa Maria Gomes de Freitas. MILENA DE LIMA MARTINS, 
estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/004.FLS.189V-SÃO MATEUS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de se-
tembro de dois mil (29/09/2000), residente e domiciliada Rua Giúlio Ferro, 108, bloco 
B, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marcos Antonio Dias Martins e de Eilande de Lima Martins.

ESTEVÃO FERREIRA CAMPOS, estado civil divorciado, profissão operador de moinho 
junior, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dez de julho de mil 
novecentos e setenta e nove (10/07/1979), residente e domiciliado Rua Carlota Brianza, 
98, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aleixo Pereira de Campos e 
de Ladir Ferreira de Campos. CRISTIANE DE JESUS ALMEIDA, estado civil divorcia-
da, profissão polidora, nascida em Coaraci, Estado da Bahia, Coaraci, BA no dia dez 
de junho de mil novecentos e oitenta e dois (10/06/1982), residente e domiciliada Rua 
Carlota Brianza, 98, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Obedis Alves 
de Almeida e de Cleonides Josefina de Jesus.

ALEXANDRE ALVES DE MOURA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de saúde, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/038.FLS.280-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de maio de mil novecentos e setenta e nove (22/05/1979), residente e domiciliado 
Rua Padre Jerônimo Machado, 75, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Guilherme Alves de Moura e de Lenilda Olindina Silva 
de Moura. NAYARA PAZ DA SILVA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em 
Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/109.FLS.074-2º OFÍCIO FORTALEZA/CE), Forta-
leza, CE no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (19/02/1993), 
residente e domiciliada Rua Padre Jerônimo Machado, 75, Conjunto Habitacional Padre 
Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josileuda Paz da Silva.

DANYEL FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/289.FLS.180V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de setembro de mil novecentos e noventa e sete (24/09/1997), residente e domiciliado 
Rua Ursulina D'Angelo, 179, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eugênio 
Geronimo de Lima e de Edirce Ferreira de Souza Lima. MILENA SARAIVA CAMARGO, 
estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/328.FLS.142 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e oito (11/12/1998), residente e domiciliada Rua Ursulina 
D'Angelo, 179, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gledison Camargo e de 
Maria Saraiva Santos Camargo.

JÔNATAS PAULINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/057.FLS.078 ALTO DA MOÓCA/SP), São Pau-
lo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (12/08/1987), residen-
te e domiciliado Rua Isidoro de Lara, 65, apartamento 22-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Paulino da Silva e de Linalda 
Severina Santos da Silva. KARLA CRISTINA FERREIRA LARANJA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/383.FLS.
081V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de dois mil (30/09/2000), 
residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1274, Cidade Líder, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Donizetti e de Denise Ferreira.

ANDRÉ BATISTA COSTA, estado civil divorciado, profissão músico, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta 
(21/06/1980), residente e domiciliado Rua Nova Beira, 384, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Maria Juraci Batista Costa. ROSEMEIRE CONCEIÇÃO FERREIRA DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profissão gestora de call center, nascida em Mirandó-
polis, neste Estado, Mirandópolis, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta 
(08/10/1970), residente e domiciliada Rua Nova Beira, 384, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Ferreira dos Santos e de Gildete Conceição Ferreira.

MATHEUS LUIZ JACOMINO ALVES, estado civil solteiro, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/248.FLS.038-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa 
e oito (01/09/1998), residente e domiciliado Rua Comendador Palmarino Calabrez, 180, 
Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Luiz Alves e de Rita Cibele Jaco-
mino. CAROL SILVA CARDOSO ANTONIO, estado civil solteira, profissão supervisora, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/218.FLS.254 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (29/01/1995), residente e 
domiciliada Rua Comendador Palmarino Calabrez, 180, Vila Brasil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Renato Cardoso Antonio e de Maria Graciete Silva Antonio.

JUAN ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão supervisor técnico, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/374.FLS.223-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e quatro (30/05/1994), 
residente e domiciliado Rua Mungubeira, 51, casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Cicero Firmino da Silva e de Josefa Rocha da Silva. BIANCA DE FA-
RIA BRAZ, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/146.FLS.053 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (17/12/1997), residente e domiciliada 
Rua Mungubeira, 51, casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clau-
dio Roberto Requena Braz e de Eliane Aparecida Julio de Faria Braz.

ANDRÉ HIAGO MATOS GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão analista de su-
porte, nascido neste Distrito (CN:LV.A/239.FLS.076 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (27/12/1995), 
residente e domiciliado Rua Zebulon, 21, Cristo Rei, Campo Largo, Estado do Para-
ná, PR, filho de Raimundo Paulo da Silva Gonçalves e de Iracema Matos Gonçalves. 
VITÓRIA LYDIA FARIAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nasci-
da no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/256.FLS.163-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e nove 
(20/07/1999), residente e domiciliada Rua Padre Cláudio Gomes, 82, apartamento 21-
C, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Josebias Farias da Silva e de Mauricéa Gomes da Silva.
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O papel da auditoria 
interna em um mundo 

de tecnologia e ESG

Qual o real impacto 
que as políticas 
atreladas ao ESG 
(Ecoambiental, 
Social e Governança) 
trazem para 
os resultados 
financeiros das 
empresas?

E como os critérios 
atrelados a esses pi-
lares serão capazes 

de impulsionar os ganhos 
no futuro? Atualmente, 
a questão que abre este 
artigo é repetida, tal qual 
mantra, por grande parte 
dos executivos em cargos 
de liderança nas empresas 
de inúmeros setores. 

Reflexo dessa preocupa-
ção é o fato revelado em 
estudo recente da PWC, 
que das 81 companhias 
com papéis listados na Bo-
vespa no início do segundo 
semestre, nada menos que 
67 delas apresentaram 
algum tipo de relatório 
tratando da temática do 
ESG. A demanda não é 
necessariamente nova, 
mas o avanço registrado 
é uma clara resposta de 
como as corporações en-
tenderam a importância 
delas no debate por pau-
tas que cooperem para a 
transformação de nossa 
sociedade. 

Não se trata mais apenas 
de mitigação, mas sim 
de combater o recrudes-
cimento de índices que 
impactam diretamente o 
futuro, como a destrui-
ção do meio ambiente, o 
aquecimento global, as 
emissões de gases tóxicos, 
o desemprego e a preca-
rização da qualidade de 
vida; a miséria, o acesso 
aos direitos humanos, a 
equidade, diversidade e 
o enfrentamento à falta 
de perspectivas de vida 
digna para grande parte 
do planeta. 

É preciso avançar se 
desejamos atingir níveis de 
excelência no combate aos 
desafios impostos ao futu-
ro do ser humano. E isso 
passa, necessariamente, 
pela transformação do seg-
mento que regula, analisa e 
propõe metas e índices ao 
mercado corporativo. Daí 
a importância de se defen-
der um debate amplo sobre 
a atuação dos profissionais 
e agentes do mercado res-
ponsáveis pelos processos 
de auditoria interna. 

O mesmo estudo da 
PWC, dá conta de que 43% 
dos documentos apresen-
tados pelas companhias 
não passaram por nenhum 
tipo de verificação e 31% 
não adotam metas claras 
relacionadas a esses assun-
tos, o que acaba por trazer 
questionamentos sobre a 
qualidade e a confiabilida-

de dos dados e estratégias 
estabelecidas. 

Outros dois fatores im-
pactam diretamente a 
credibilidade desses do-
cumentos: a visão ainda 
ineficiente do papel do 
auditor interno na análise 
ampla desses resultados 
e o impacto deles nos ne-
gócios das empresas; e a 
definição clara de métricas 
e índices de mercado, que 
trarão unidade ao debate 
e permitirão que as com-
panhias tenham dados 
consolidados críveis para 
fornecer aos diferentes 
públicos externos de in-
teresse. 

Como afirmou Claudinei 
Elias, CEO da Bravo GRC, 
“auditoria é lifelong lear-
ning na veia. A interação 
tanto com a primeira quan-
to com a segunda linha de 
defesa pode beneficiar e 
trazer grandes insumos ao 
trabalho do auditor.” Na 
prática, conhecer profun-
damente o negócio da em-
presa, empregar soluções 
tecnológicas capazes de 
capturar e tratar dados e 
estabelecer parâmetros de 
análise tornarão a entrega 
final muito mais rica. 

Sobre os desafios que 
envolvem as definições do 
regramento e da consoli-
dação de um framework 
universal, é de se elogiar 
os movimentos de enti-
dades como o Bacen, a 
B3 e a CVM, que colocam 
o Brasil na vanguarda do 
debate em torno do dire-
cionamento e da clareza. 
A própria Bravo GRC atua 
de forma relevante nesse 
debate, tanto que recente-
mente publicou o segundo 
volume do Guia Rápido 
ESG: Regulamentações, 
desenvolvido pela área de 
insights e inteligência - a 
Bravo Research - que trata 
do tema em questão. 

É por tudo isso que fica a 
certeza de que o papel da 
auditoria interna no futuro 
das empresas é essencial 
não só para contribuir na 
eficiência das estratégias e 
dos negócios, mas também 
o de ser o agente que res-
ponderá, de maneira con-
tundente e assertiva, sobre 
como o ESG será capaz 
de impulsionar os ganhos 
futuros das corporações e 
o bem-estar da Sociedade. 

Como acreditamos na 
Bravo GRC, o ESG deveria 
ser GSE, pois tudo come-
ça pela Governança que, 
por sua vez, não tolerará 
ações no Social e no Eco-
ambiental que sejam de 
fachada e que poderiam 
levar a empresa a assumir 
enormes riscos. 

(*) - É CPO da Bravo GRC, consultoria 
em tecnologia para GRC e ESG que 
integra pessoas e processos, para 

elevar o grau de conhecimento e 
consciência das organizações;

(**) - É Head de Research da Bravo 
GRC.

Hugo Bethlem (*) e Suelen Silva (**)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CLÉBER AUGUSTO DA SILVA, profissão: ajudante de obra, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pedra, PE, data-nascimento: 28/02/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Augusto da Silva e de Josefa Gomes da Silva. 
A pretendente: VIVIANE RIBEIRO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Maria do Carmo Ribeiro.

O pretendente: EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS NETO, profissão: aposentado, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 27/08/1958, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Ferreira dos Santos e de Valdice Gonçal-
ves dos Santos. A pretendente: ANA CLAUDIA DE JESUS COELHO, profissão: mani-
cure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Rodrigues Coelho e de Estelita 
Maria de Jesus Coelho.

O pretendente: ODERLAN MENDES DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Presidente Dutra, BA, data-nascimento: 26/05/1974, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Antônio da Silva e de Maria Iris Mendes dos San-
tos. A pretendente: CLAUDETE ALENCAR DE JESUS, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Presidente Dutra, BA, data-nascimento: 17/01/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antônio Luis de Jesus e de Naldete 
Ramos Alencar.

O pretendente: JUDE UKUSARE, profissão: engenheiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Effurun, data-nascimento: 24/01/1967, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Vincent Ukusare e de Agnes Ukusare. A pretendente: SUSANAH OLUFUNKE 
MOTUNRAYO, profissão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 24/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Olubodun Bright e de Omolara Bajomo.

O pretendente: RICHARD JOSUE SOUZA DE BRITO, profissão: auxiliar de manuten-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/2001, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Borges de Brito e de Cris-
tina Florencia de Souza. A pretendente: INARA MAIARA ALMEIDA DO NASCIMENTO, 
profissão: montadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 21/04/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo do 
Nascimento e de Joelma do Carmo Almeida.

O pretendente: ADRIANO COSMO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Jurema, PE, data-nascimento: 11/12/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Cosmo Antão da Silva e de Maria da Penha da Silva. A 
pretendente: LAUANE DE OLIVEIRA PEREIRA, profissão: supervisora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Barra do Corda, MA, data-nascimento: 12/08/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luis Claudio Viana Pereira e de Marileide Fer-
nandes de Oliveira.

O pretendente: OKECHUKWU CHUKWUKA UKAEGBU, profissão: contador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Enegu - Nigéria, data-nascimento: 26/12/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Peter Ajomiwe Ukaegbu e de Patricia Ukaegbu. A 
pretendente: BRENDA SUZANE BARROS BELIZARIO, profissão: logística, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Jandira, SP, data-nascimento: 22/03/1997, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Manoel Belizario Filho e de Alessandra Cristina Barros.

O pretendente: FILIPE CARMO CANTIDIO DA SILVA, profissão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1996, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Sandro Cantidio da Silva e de Elaine Cristina Silva 
do Carmo. A pretendente: LETICIA FERREIRA SILVA, profissão: analista financeira, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/2000, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raul Carlos Silva e de Patricia Ferreira Costa.

O pretendente: VALMIR SALVIANO, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1961, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Adirso Salviano e de Mileide Darci Gentini. A pretendente: LUCINEI-
DE DA SILVA PEREIRA, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Cafarnaum, BA, data-nascimento: 19/11/1969, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Antonio Jose Libanio Pereira e de Maria de Lourdes da Silva Pereira.

O pretendente: LEONE GABRIEL PAULINO BORGES, profissão: analista de suporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1995, resi-
dente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Avesil Francisco Borges e de Simeia 
Paulino Borges. A pretendente: RAISSA ADRIÃO DA SILVA, profissão: analista de câm-
bio, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Enedson Adrião da Silva e de Sandra 
Luiza de Campos Silva.

O pretendente: DAVINO SOUZA FILHO, profissão: policial militar, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Ibirapuã, BA, data-nascimento: 13/08/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Davino Souza e de Laura Pereira Magalhães. A pretendente: 
MONICA TOMAZ DA SILVA, profissão: policial militar, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1979, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jose Manoel da Silva e de Maria Tomaz de Lima Silva.

O pretendente: DANILO DE OLIVEIRA SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1995, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Fernando Barreto dos Santos e de Adriana de 
Oliveira. A pretendente: ANA CAROLINA MARIA ALVES, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agenor Jose Alves e de Maria de Lourdes Morais 
Alves.

O pretendente: ADEMIR ESTEVÃO MENDES, profissão: higienista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Simão Mendes e de Janete Estevão Mendes. A preten-
dente: BIANCA SOUZA DO NASCIMENTO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de João Evangelista Cardoso do Nascimento Junior e de Veronica 
Souza Costa.

O pretendente: MATHEUS MORAIS SILVA, profissão: designer, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1996, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de Araquem Aurelio da Silva e de Roseneide de Morais Silva. 
A pretendente: ARIANE BARROS SOARES, profissão: nutricionista, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Luis Bernardo Soares e de Laudelina Moreira Barros Soares.

O pretendente: NWABUEZE CHRISTOPHER OJIDE, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nnewi - Nigéria, data-nascimento: 02/10/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edwin Anyaegbunamu Ojide e de Caroline 
Okwuoma Ojide. A pretendente: ANDREZA CORREA, profissão: diarista, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Danilo Assis Correa e de Maria de Lourdes 
Candida de Jesus.

O pretendente: MMADUABUCHI STANLEY NBAGWU, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Okporo-Nigéria, data-nascimento: 04/10/1994, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pius Nbagwu e de Bridget Nbagwu. A 
pretendente: GISELE DOS SANTOS MAGALHAES, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Pereira Magalhaes e de Maria Edna 
Souza dos Santos.

O pretendente: MOZART ROBERTO PEREIRA, profissão: empilhaderista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 25/09/1975, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Manuel Pereira e de Rosalina Lima 
Pereira. A pretendente: GISLENE SUZUKI BATISTA, profissão: do lar, estado civil: vi-
úva, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 15/01/1973, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Eleuterio Baptista Teixeira e de Araci Tomoe Suzuki 
Teixeira.

O pretendente: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CASTILHO, profissão: auxiliar 
de mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elias Cordeiro de Cas-
tilho e de Claudia Roberta de Oliveira Castilho. A pretendente: DAYANE SOUZA DO 
NASCIMENTO, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Donizete Ferreira do Nascimento e de Maria Alderina de Souza Ferreira do 
Nascimento.

O pretendente: AMILTON MISSIAS DE ARAUJO, profissão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1965, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Missias de Araujo e de Silveria Dantas de Araujo. A pre-
tendente: MÁRCIA APARECIDA DA SILVA, profissão: faxineira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1970, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Antonio da Silva e de Maria Aperecida da Silva.

O pretendente: WELTON SOARES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1966, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de João Soares da Silva e de Neusa Carvalho da Silva. A 
pretendente: MARIA ADRIANA DE SOUZA, profissão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Salto Grande, SP, data-nascimento: 25/07/1975, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Gerson de Souza e de Maria Jose Barboza.

O pretendente: JONASON DE FREITAS DA SILVA FILHO, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 22/09/2001, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jonason de Freitas da Silva e de Elismara 
Maria do Nascimento. A pretendente: ANDREIA ALVES BARBOSA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1997, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Alves Barbosa e de Antonia 
Maria da Conceição Barbosa.

O pretendente: GENISCLEY LIMA, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Altamira, PA, data-nascimento: 05/01/1982, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Maria Daura Lima. A pretendente: THALITA DIAS RAMOS, pro-
fissão: boleira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/10/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Cezar Ramos e 
de Mirian Dias Ramos.

O pretendente: RUBENS BARROSO DOS SANTOS JUNIOR, profissão: coordena-
dor de marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/05/1982, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rubens Barroso dos 
Santos e de Raimunda Maria Moreira Vitor dos Santos. A pretendente: FERNANDA 
MOTA CAVALCANTE COSTA, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Ivo Cavalcante Costa e de Nilce Mota da Silva Cavalcante Costa.

O pretendente: ANTONIO EUFLAUZINO DA SILVA FILHO, profissão: encarregado 
de logística, estado civil: solteiro, naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 
10/09/1985, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Euflauzino da 
Silva e de Laudecir Ribeiro da Silva. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS FARIAS, 
profissão: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 26/11/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Fernande Farias e de Elizabete dos Santos Farias.

O pretendente: ADRIANO ROBISON FREIRE DA SILVA, profissão: autônomo, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Belém do São Francisco, PE, data-nascimento: 
27/12/1976, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Hélio da Silva Freire e 
de Luzia Justina Freire. A pretendente: RAFAELE VERONICA RODRIGUES DA SILVA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nasci-
mento: 17/07/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josias da Silva e 
de Vera Lucia Rodrigues da Silva.

O pretendente: AUGUSTO CESAR DA SILVA, profissão: auxiliar comercial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1991, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Cicero Francisco da Silva e de Maria de Fatima da 
Silva. A pretendente: ALINE SILVA SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/09/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Vieira da Silva e de Cleonice Maria dos Santos.

O pretendente: JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DE CASTRO, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mario de Castro e de Marines Nonato Oliveira. A 
pretendente: PALOMA CORREIA DOS SANTOS, profissão: pedagoga, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1995, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Eronaldo Santana dos Santos e de Adriana Maria Correia.

O pretendente: SAULO CAMILO PEDRAZZOLI, profissão: engenheiro cívil, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 06/07/1992, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ricardo Marques Pedrazzoli e de Eunice 
Camilo Pedrazzoli. A pretendente: JENNIFER EVANGELISTA DE AMORIM, profissão: 
médica veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudio Almeida de 
Amorim e de Silvia Regina Evangelista de Jesus.

O pretendente: NATÃ COUTINHO FERNANDES, profissão: auxiliar de produção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Guararema, SP, data-nascimento: 27/04/2001, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Sidnei Fernandes e de Daniene 
dos Santos Coutinho. A pretendente: LOURDES MARIA MARIANO SILVA DANTAS, 
profissão: agente de esterilização, estado civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, 
data-nascimento: 02/02/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Alberto Dantas e de Aparecida Maria Mariano Silva Dantas.

O pretendente: SHEROKEED YOMAIKOTH YOSEP WEFFER MARQUEZ, profissão: 
pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Venezuela, data-nascimento: 21/01/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Hector Efrain Weffer Rodriguez e de 
Zoraida Vicinar Marquez Romero. A pretendente: THAINALY RAMOS DE OLIVEIRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/03/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Carlos Ramos de 
Oliveira e de Margarida Pereira dos Santos de Oliveira.

O pretendente: ANDRÉ LUIS DA SILVA CHIEZI, profissão: técnico eletrônico, estado ci-
vil: viúvo, naturalidade: Assis, SP, data-nascimento: 17/03/1968, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Chiezi e de Maria Luiza da Silva Chiezi. A pretendente: 
TATIANA BESERRA LEITE, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Luiz Beserra Leite e de Josefa Batista da Silva Leite.

O pretendente: JOSUE ARAGÃO DE SOUZA, profissão: conferente, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1972, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Dermeval Antonio de Souza e de Judite Pereira Aragão de 
Souza. A pretendente: SIMONE RAMALHO DE OLIVEIRA, profissão: secretária, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1975, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joel Nunes de Oliveira e de Batasini Ramalho 
de Oliveira.

O pretendente: RENATO GONÇALVES DE LIMA, profissão: padeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/03/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Francisco Gonçalves de Lima e de Ivanete de Lima. A 
pretendente: INGRID ALMEIDA DE MELO, profissão: operadora de telemarketing, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rafael Gonsalves de Melo e de Edineuza de 
Jesus Almeida.

O pretendente: ROBSON SOUZA DA COSTA, profissão: programador de CNC, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agnaldo Santos da Costa e de Raimunda Maria 
de Souza Costa. A pretendente: PAMELA CRISTINA ALVES DA SILVA, profissão: as-
sistente financeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josias Leite da Silva e 
de Maria de Fatima Silva Alves.

O pretendente: ANSELMO DE SOUZA MACHADO, profissão: vidreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 10/06/1991, re-
sidente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Sandra de Souza Machado. 
A pretendente: GLEICY OLIVEIRA LIMA, profissão: ajudante de acabamento, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Ailton Dias de Lima e de Lucineide Borges 
de Oliveira de Lima.

O pretendente: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 25/02/1978, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Wilma Maria da Silva. A pretendente: CRISTIANE DE 
CARVALHO, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/09/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
José Carlos de Carvalho e de Vilma Maria de Almeida.

O pretendente: JONAS FELICIANO MENDES DOS SANTOS, profissão: vendedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/09/2000, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Otoni Mendes dos Santos e de Cintia Feli-
ciano dos Santos. A pretendente: NATHÁLIA RODRIGUES ALMEIDA DOS SANTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/09/2004, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rodrigo Almeida dos 
Santos e de Lidiane Rodrigues Nascimento.

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