
Black Friday não terá 
descontos atraentes este ano
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O SMS é um canal de comunicação muito versátil, sendo altamente 
eficaz no envio de mensagens rápidas, curtas e de forma praticamente 
instantânea. Com tamanha força e presença dentre as empresas, muitos 
golpistas estão buscando carona no sucesso desse tipo de mensagem e 
ofertando pacotes não homologados pela Anatel. O SMS pirata é uma evo-
lução dessa fraude que, se não for combatida, pode trazer consequências 
drásticas para o seu negócio. No Brasil, o sistema de mensageria curta 
para fins corporativos é contratado diretamente em cada operadora por 
meio do A2P (Application to Person).  

sMs pirata: como essa prática pode prejudicar  
o seu negócio?

Todos os dias, nos deparamos na imprensa com casos de falsificação de 
cédulas de identidade, cadastros de pessoa física, passaportes, carteiras 
e certidões. Seja para a contratação de um serviço, uma compra online 
ou simplesmente para uso em outra fraude. Esse tipo de crime, que 
acontece tanto no ambiente físico quanto no online, é uma realidade no 
país. Estudos recentes mostram que, no Brasil, há cerca de 16 milhões 
de documentos adulterados em circulação.  

Conheça sete técnicas para identificar documentos 
fraudulentos

Na última década, a computação em nuvem se tornou a nova 
norma para organizações de quase todos os setores. A expansão 
de serviços em nuvem, um dos segmentos de gastos com TI que 
mais cresce, continua a transformar as operações, investimentos 
e gestão dos recursos de TI das empresas. De acordo com uma 
pesquisa da Flexera, aproximadamente 93% das empresas têm 
uma estratégia de nuvem múltipla e 87% optam por um ambiente 
de nuvem híbrida.  

seis passos que a organização deve seguir para 
gerenciar melhor os serviços em nuvem
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negócios em Pauta

Motorista internacional de caminhão-tanque
Segundo estimativas da Confederação Nacional do Transporte, as 

mulheres representam apenas 0,5% do total de caminhoneiros do Brasil. 
A profissão de motorista de caminhão ainda carrega muitos estereótipos. 
Ignorando os números, Viviane Baungardt, motorista internacional de 
caminhão-tanque da Rufatto Transportes e Logística, de Foz do Iguaçu, 
sonhava desde criança em seguir essa profissão. Foi criada em uma 
família onde a influência para exercer esta atividade é forte, já que o 
pai trabalhou por 40 anos como motorista e os irmãos também vêm 
seguindo o mesmo caminho. Recentemente foi surpreendida pelos 
agentes da Polícia Federal que realizam a segurança na fronteira entre 
Brasil e Bolívia com a notícia de que era a primeira motorista mulher 
que estava atravessando aquela fronteira. “Foi bastante engraçado, o 
agente da PF me deu os parabéns e me chamou de corajosa. Todos 
ficaram bastante admirados”, afirma Viviane.      leia a coluna 
completa na página 3
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Plataforma de ensino disponibiliza curso 
gratuito para aprendizado acelerado de idiomas

@Pensando em oferecer conhecimento para que o estudante 
de idiomas estrangeiros incluam a conversação mais rapida-

mente na rotina de estudos, a startup Kultivi (www.kultivi.com), 
principal plataforma de ensino sem custo do Brasil, acaba de lançar 
um curso exclusivo de “Aprendizado Acelerado de Idiomas”. Com 
videoaulas dinâmicas e objetivas de acesso ilimitado 24 horas por 
dia, o curso contempla 17 vídeo aulas divididas em 04 módulos 
(Por que dedicar essa energia?; Se preparando para o longo prazo; 
Aumento de eficiência de aprendizado; e Aplicando as técnicas.) 
nos quais o aluno conhece o método para otimizar a comunicação 
efetiva em língua estrangeira. Para visualizar as aulas, basta entrar 
no site e fazer o cadastro com nome, sobrenome, e-mail e criar 
uma senha ou acessar o canal da Kultivi no Youtube. Além das 
aulas, os alunos encontram também, diversos outros materiais de 
apoio e dicas culturais e de estudo que são postadas diariamente 
no site, blog e redes sociais da Kultivi (www.kultivi.com).    leia a coluna completa na página 2
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as empresas estão cada vez mais 
investindo em tecnologia para 
automatização dos seus canais 
de comunicação com os clientes 
para aumentar a eficiência no 
atendimento, reduzindo o tempo de 
espera, aumentando a velocidade no 
atendimento, oferecendo a conveniência 
do self-service para perguntas mais 
frequentes. 

Por um lado, tudo isso é fantástico porque 
vai de encontro com o consumidor social 

que é impaciente e quer ter seus problemas 
e dúvidas resolvidos o mais rápido possível. 
Por outro lado, esses mesmos clientes querem 
ser atendidos de forma personalizada, com 
opções customizadas, e ter o atendimento 
humano oferecido pelas empresas quando 
nenhuma opção tecnológica atender às suas 
necessidades.

De acordo com a OpinionBox em agosto de 
2021, 37% dos clientes que compram online 
tiram dúvidas na hora da compra por Chat, 
e 35% pelo Whatsapp. Percentuais de clien-
tes muito próximos a esses, resolvem seus 
problemas na hora da compra online através 
desses mensageiros. Então a automatização é 
importante para a conveniência do cliente e 
ele aceita isso até certo ponto, mas precisa ser 
humanizada e com opção humana de verdade 
para tornar a sua experiência satisfatória e 
em linha com as suas expectativas. 

A Forbes publicou recentemente as sete 
tendências da inteligência artificial para 
2022 na qual aponta que a inteligência ar-
tificial (IA) vai continuar caminhando para 
se tornar a tecnologia mais transformadora 
que a humanidade já desenvolveu até agora, 
dentre elas a modelagem de linguagem que 
além de outros benefícios também vai me-
lhorar a linguagem das máquinas incluindo 
expressões humanas a ponto da pessoa não 
distinguir se está se comunicando com um 
humano ou com uma máquina.

Também se tem falado em tecnologia em-
pática, tecnologia que sabe o que as pessoas 
estão sentindo, e em empatia digital, que é a 
aplicação dos princípios básicos da empatia 

Tecnologia, empatia e experiência do cliente: 
como se cruzam e interagem?
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(compaixão, cognição e emoção) em projetos 
técnicos para aprimorar a experiência do 
usuário. Fantástico, não é mesmo? Tudo isso 
para aproximar a tecnologia do ser humano 
e, de certa forma, mimetizá-lo para ele se 
sentir compreendido e identificado.

Mesmo com os avanços da tecnologia e 
IA, o cultivo da empatia ganha urgência nas 
organizações. Elas precisam conhecer seus 
clientes em profundidade, “calçando seus 
sapatinhos”, tendo genuína empatia com 
eles e entendendo como isso cruza com a 
tecnologia e com as experiências vividas por 
eles em cada ponto de contato com as marcas, 
produtos e serviços da empresa.

Para começar, é preciso criar as Personas 
(pessoas fictícias, mas com características reais, 
que representam as pessoas de um determinado 
segmento de clientes definido pela empresa) 
com dados reais provenientes de pesquisas 
com consumidor, de profissionais das áreas de 
vendas, de atendimento ao cliente etc. 

E sem empatia, essa criação fica totalmente 
comprometida porque esse processo requer 
que os profissionais pensem, sintam e se com-
portem como essas pessoas nesse momento. 
Idem para o próximo passo que é a construção 
da jornada de compras dos clientes que levará 
a empresa a identificação de oportunidades 

a explorar e de problemas a resolver para 
melhorar a experiência dos seus clientes.

E o atendimento ao cliente feito por pessoas 
de verdade? Os colaboradores da empresa 
também precisam ter empatia para entender 
melhor o problema dos seus clientes e ouvi-los 
com paciência e com o coração. Exemplo que 
gosto muito é a Zappos, empresa americana 
com cultura centrada no cliente que nasceu 
com vendas de sapatos pela internet.

Os projetos de inclusão social, digital, de 
acessibilidade via tecnologia fazem parte 
desse contexto de empatia das empresas 
porque criam mais valor para a marca, ge-
ram simpatia e conexão com as pessoas e, 
claro, fazem parte da experiência do cliente 
- assim como o produto, as lojas físicas, o 
e-commerce, a experiência do funcionário, 
e assim por diante.

Empatia é fundamental, tecnologia é neces-
sária e experiência do cliente é consequência 
dessa gestão (Customer Experience, CX) 
em empresas que possuem seus clientes no 
centro e um olhar de fora para dentro que 
faz toda a diferença.

(Fonte: Andréa Naccarati de Mello é Coautora nos 
livros Mulheres do Marketing (2018) e Líderes do 

Marketing (2019), é fundadora e CEO da Robecca & 
Co, consultoria de marketing e Editora).

seGUndo esPecialista

interesse pelo ensino 
De acordo com a pesquisa, feita pela 

Associação Brasileira de Mantenedo-
ras de Ensino Superior (Abmes) em 
parceria com a Educa Insights, 63% 
dos entrevistados declararam plane-
jar o início da faculdade no primeiro 
semestre de 2022. Em novembro de 
2020, apenas 38% tinham intenção de 
se matricular no semestre seguinte. 
Foi identificado, também, aumento 
do interesse dos universitários por um 
modelo híbrido, com aulas presenciais 
e a distância (ABr).
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OpiniãO
Retomada ao trabalho 

presencial: como organizar 
um plano de retorno eficaz?

Após mais de um ano 
trabalhando de nossas 
casas, a retomada 
aos escritórios já está 
sendo planejada por 
muitas empresas. 

Ti v e m o s  m u i t o s 
aprendizados du-
rante este período, 

muitos deles positivos – 
apesar dos desafios impos-
tos pela pandemia. Dentre 
esses pontos, a populari-
zação do teletrabalho por 
seus incríveis benefícios 
foi um dos maiores e mais 
inesperados ganhos – pre-
ferência que não deve ser 
esquecida pelas compa-
nhias, muito menos deixa-
da de ser oferecida, nesse 
plano de retorno.

O questionamento sobre 
a produtividade dos fun-
cionários em suas casas 
era uma das principais 
preocupações de muitas 
organizações durante o 
isolamento social. Como 
justificativa, a provável 
falta de equipamentos 
adequados para realizarem 
suas tarefas, tentação ao 
excesso de conforto de 
nossos lares e, possíveis 
distrações eram temores 
compreensíveis. Porém, 
nem mesmo esses fatores 
foram capazes de atrapa-
lhar nosso desempenho a 
distância.

Ficou claro que os cola-
boradores poderiam sim, 
produzir com a mesma 
qualidade do que se es-
tivessem nos escritórios. 
Mas, a que custo isso ocor-
reu? O lado negativo do 
teletrabalho que, muitos 
deixaram de prestar aten-
ção, também foi severo. 
O excesso e sobrecarga 
de trabalho ocasionou um 
aumento significativo de 
casos de burnout, que é o 
esgotamento mental. 

Cerca de 47% dos tra-
balhadores tiveram uma 
piora em sua saúde men-
tal durante a pandemia, 
desencadeando proble-
mas como ansiedade e 
depressão, segundo uma 
pesquisa da Fiocruz. A 
própria OMS prevê que 
essa será a doença mais 
comum do país até 2030. 
Apesar de extremamente 
preocupantes, os dados 
devem ser vistos como um 
grande aprendizado pelas 
empresas neste momento 
de retomada. 

Afinal, se puderem esco-
lher, nem todos os profis-
sionais irão preferir voltar 
100% aos escritórios. Se-
gundo outro estudo feito 
pela Vulpi, 86,5% dos pro-
fissionais disseram preferir 
continuar trabalhando de 
maneira remota. Empresas 
que optarem apenas pelo 
trabalho presencial podem 
sofrer com a escassez de 
mão de obra que “aceite” 
esse modelo. Os modelos 
híbrido e remoto já são 
uma realidade e, devem 
permanecer sendo possibi-
litados por seus inúmeros 
benefícios. 

Como exemplo, a com-
panhia pode abranger seu 
quadro de funcionários 
ao contratar pessoas de 

outras regiões, o que tor-
na mais fácil encontrar 
pessoas qualificadas para 
o cargo. Como consequên-
cia, a imagem da empresa 
no mercado também é 
extremamente favorecida, 
fazendo com que mais pes-
soas tenham interesse em 
trabalhar no local.

Para aquelas que opta-
rem pelo trabalho híbrido, 
um cuidado especial deve 
ser levado em conside-
ração: não beneficiar os 
profissionais que optarem 
por estarem presencial-
mente no escritório. Isso 
fará com que aqueles 
que estejam trabalhando 
remotamente se sintam 
excluídos ou deixados de 
lado das tomadas de deci-
são. É importante atender 
a todos os perfis de forma 
igual, sem discriminá-los 
por suas preferências.

A chave para um proces-
so de retomada eficaz, é a 
comunicação. Converse 
com seus funcionários e 
entenda o que eles desejam 
nessa volta ao normal. A 
partir disso, crie uma po-
lítica de retorno inclusiva 
e que atenda a todos os 
perfis. A oferta de bene-
fícios ainda pode ser um 
diferencial como forma de 
estímulo – como por exem-
plo, eleger alguns dias da 
semana para que todos se 
reúnam no escritório para 
interagir e confraternizar. 

Afinal, as relações in-
terpessoais continuam 
extremamente importan-
tes. Outra opção bastante 
eficaz é criar uma sede da 
empresa em uma região 
bem localizada. Assim, 
aqueles que preferirem 
trabalhar presencialmen-
te, poderão se locomover 
com fácil acesso. Já exis-
tem diversos espaços de 
coworking que funcionam 
perfeitamente, unindo em 
um mesmo prédio diversas 
companhias de pequeno e 
médio porte.

Se pudermos extrair 
alguma lente positiva da 
pandemia, foram as opor-
tunidades profissionais 
que muitos conseguiram 
conquistar com a con-
tratação remota. Não há 
como retomar o trabalho 
presencial de um dia para o 
outro, uma vez que muitos 
ficarão impossibilitados 
por morarem longe. Por 
isso, converse com seus 
funcionários antecipa-
damente, entenda o que 
desejam e, crie um plano 
de retorno adequado e que 
possibilite não apenas o 
trabalho presencial, como 
ao menos o híbrido. 

Aquelas que não ela-
borarem tal política bem 
definida ou, que tenha 
uma gestão de pessoas 
estruturada, certamente 
encontrarão dificuldades 
nesse processo. Os pro-
fissionais são o bem mais 
precioso de toda empresa, 
e devem ser levados em 
consideração antes da to-
mada de qualquer decisão.

(*) - É diretor de produtos e 
tecnologia na Pontaltech, empresa 

especializada em soluções integradas 
de voz, SMS, e-mail, chatbots e RCS 

(www.pontaltech.com.br).

Igor Castro (*)

News@TI
Tributação no NetSuite é potencializada em 
nova parceria da Systax com AX4B

@Em parceria com a Systax, empresa de inteligência fiscal e única 
a sistematizar a tributação de todos os segmentos econômicos nas 

27 Unidades Federativas, a AX4B, empresa que atua com os principais 
fabricantes de tecnologia e softwares do mundo, potencializa sua 
oferta do Oracle NetSuite ERP, que, agora, contará com o motor de 
cálculo da Systax. Dessa forma, o cliente que implementar o sistema 
terá maior confiabilidade nas informações fiscais consumidas, sem 
a necessidade de atualizar manualmente no ERP caso haja alguma 
alteração na legislação brasileira.

Teclado da inclusão digital 

@A startup brasileira Key2Enable criou um teclado de computador 
dedicado a dar voz a quem não consegue falar. O propósito do device 

é usar a tecnologia para auxiliar crianças ou adultos com limitações 
motoras como paralisia. Por isso, o Key-X é intuitivo e mais fácil de usar 
se comparado com procedimentos sem o uso da tecnologia: são nove 
grandes círculos que contêm cada um oito subcasas indicando todas 
as teclas do teclado regular. A sequência de botões a serem acionados 
pelo usuário resulta na digitação de palavras e frases. É possível tam-
bém participar de jogos de computador apenas usando o aparelho. A 
invenção foi apresentada durante um workshop realizado no pavilhão 
The Good Place, na Expo 2020 Dubai, no dia 15/11. 

ricardosouza@netjen.com.br

A tecnologia como braço 
direito do Comércio Exterior

O futuro e o presente de importadoras e exportadoras passa pela adesão de novas tecnologias, com o objetivo de 
simplificar processos e alavancar os níveis de competitividade

Tero Vesalainen_CANVA
Regiane Menezes (*)

O Comex brasileiro, em sintonia com 
o mundo, está passando por mu-
danças significativas, em diversos 

aspectos. Dentro da finalidade de superar 
um cenário de excesso de burocracia, en-
traves operacionais e uma realidade que 
só prejudicava a evolução de empresas 
do meio, o componente tecnológico surge 
como um aliado imprescindível, para que 
os resultados obtidos sejam compatíveis 
com um mercado cada vez mais dinâmico 
e digital. 

Sob a perspectiva dos gestores, a missão 
é compartilhada entre os que procuram 
alcançar um estágio de destaque em 
termos competitivos e produtivos. Mais 
do que automatizar procedimentos, a 
oportunidade é ampla e traduz caminhos 
estratégicos promissores. Hoje, sem 
dúvida, a tecnologia é um braço direito 
praticamente obrigatório para o Comér-
cio Exterior, colocando as empresas em 
sinergia com o próprio Governo Federal 
que, por sua vez, atua com a criação de 
soluções voltadas para uma comunicação 
mais ágil, assertiva e que beneficie o setor 
privado com o que há de mais vantajoso 
no que tange à digitalização. 

Mirando a simplificação: tecnologia 
é base para mudanças

Por parte das autoridades responsáveis, 
programas e iniciativas alinhadas com a 
inovação têm crescido nos últimos anos, 
ilustradas por novos sistemas e platafor-
mas digitais. Nesse sentido, o Governo 
tem se movimentado para que ocorra 
uma transformação bem-vinda no setor, 
e as empresas não podem permanecer 
inoperantes ante o cenário. É preciso 
percorrer pelo mesmo caminho, aplicando 
medidas pontuais rumo à consolidação 
tecnológica. 

Certamente, nem todas as companhias 
possuem expertise para implementar 
soluções inovadoras de forma robusta e 
fiel às maiores demandas apresentadas. 

Inovação em prol do profissional 
de Comex

Se a discussão sobre a evolução do 
quadro de Comércio Exterior é bas-
tante presente e serve de parâmetro 
para ações que priorizem a inovação, 
a participação do profissional da área 
não fica alheia a esse contexto. Pelo 
contrário, atualmente, a presença 
tecnológica reformula os moldes da 
atuação do colaborador, otimizando 
processos que anteriormente ficariam a 
cargo das pessoas, que exigiam esforços 
desnecessários e até exaustivos. Desse 
modo, as equipes terão mais tempo, 
disponibilidade e foco para contribuir 
estrategicamente, criando um clima 
organizacional de valorização coletiva.

Para concluir, volto a destacar a im-
portância de se dar o primeiro passo no 
que diz respeito à adesão de ferramentas 
digitais. Por mais complexo que esse mo-
mento possa aparentar, trata-se de um 
ponto decisivo para empresas do Comex, 
em que um novo patamar de eficiência 
operacional poderá ser conquistado. No 
fim, todos os envolvidos serão beneficia-
dos, desde as importadoras até mesmo 
o ecossistema nacional como um todo.

(*) É Coordenadora de Vendas na eCOMEX NSI, com mais de 
12 anos de experiência na área de vendas consultivas.

É primordial que os líderes busquem no 
mercado alternativas capazes de suprir 
essa lacuna – elas existem e, com o suporte 
de especialistas na área, essa transição 
pode ser conduzida com a excelência de-
sejada. Este ponto com certeza impactará 
a experiência e sucesso do cliente que está 
na ponta da operação.

Estrutura digital traz clareza para 
os dados

No cotidiano de uma empresa que lida 
com o Comércio Exterior, o volume de in-
formações compartilhadas e armazenadas 
costuma ser elevado e, com o crescimento 
corporativo, a expectativa é que ele con-
tinue se expandindo. Sem uma aborda-
gem assertiva sobre os dados, dentro de 
um ambiente digital seguro e funcional, 
problemas de segurança, morosidade e 
desperdício de recursos serão comuns e 
apenas dificultarão o sucesso do negócio 
inserido no segmento. 

Com a automatização do gerenciamento 
e fluxo informacional, o gestor prepara o 
terreno para absorver novidades impactan-
tes do Comex brasileiro, sempre respalda-
do por preceitos básicos de cibersegurança 
e produtividade. Isso posto, não há como 
negar que a tecnologia atua em frentes 
variadas, resultando em uma governança 
totalmente modernizada. 

Ligações em vídeo, compras online, 
transações financeiras, acompanhamento 
do consumo diário de água ou batimentos 
cardíacos, incontáveis desbloqueios de 
tela. Vivemos conectados. E isso já está tão 
inserido na rotina da população que muitas 
vezes passa despercebido. Com a pandemia 
e a necessidade de isolamento, o uso da 
tecnologia foi indispensável. O que antes já 
era resolvido pelo celular foi intensificado 
com as medidas protetivas de contenção 
da COVID-19 e as empresas tiveram que 
se adaptar.  “Há pouco tempo houve uma 
queda no instagram e no whatsapp e as 
pessoas se viram perdidas sem os aplica-
tivos em funcionamento. Completamente 
reféns”, lembra o diretor da empresa de 
tecnologia Mouts, Rogério Moutinho.

E toda essa dependência provocou um 
“boom” na procura por profissionais da 
área de tecnologia, aquecendo o mercado 
e gerando uma expressiva oferta de novos 
postos de trabalho. Para se ter ideia da 
proporção, um levantamento feito pela 
Associação das Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação e de Tecnolo-
gias Digitais (Brasscom), revelou que nos 

4 primeiros meses de 2021 foram abertas 
69 mil vagas, 10 mil a mais do que em todo 
o ano passado. E a previsão apresentada 
em um estudo publicado no ano passado 
pela consultoria McKinsey aponta uma 
carência de 1 milhão de profissionais de 
tecnologia no Brasil até 2030. “Na Mouts, 
para suprir a demanda, dobramos o nú-
mero de profissionais, passando de 230 
para 400 contratados somente este ano, 
espalhados por 18 estados brasileiros. E 
ainda temos cerca de 90 vagas em aberto”, 
conta Moutinho.

O retorno das atividades requer auxílio 
tecnológico para atender à demanda.

A pandemia aqueceu o mercado tec-
nológico com a necessidade de oferecer 
e resolver produtos e serviços de forma 
online. Entretanto, o retorno de diversas 
atividades com a vacinação acelerada, fez 
com que as empresas buscassem automa-
tizar processos e agilizar o caminho entre 
o atendimento e a entrega. E aí entra mais 
uma vez o setor de tecnologia em ação. 

“A tecnologia nos processos vem somar 
na atividade humana. O objetivo é otimizar 
processos e direcionar o foco do profissio-

nal para outras vertentes que realmente 
importam e agregam valor à empresa, 
Enquanto o profissional aponta melhorias 
e estuda a oferta de novos serviços e pro-
dutos, a tecnologia trabalha no aumento 
da produtividade otimizando processos, 
trazendo agilidade e precisão na execução 
e reduzindo as chances de erro”, afirma 
Moutinho. 

Home Office é grande aliado do setor
Na contramão da taxa de desemprego 

no país, que gira em torno de 14%, o 
setor de tecnologia segue aquecido. E a 
conectividade é tão representada na área, 
que uma das vantagens das empresas é 
poder contratar mão-de-obra de qualquer 
canto do país. “Poder trabalhar em home 
office, ser líder de suas próprias decisões, 
possibilitar entregas assertivas e gerenciar 
prazos de forma responsável é uma grande 
motivação para o profissional da área. Para 
se ter uma ideia da globalização profissio-
nal, em cinco anos de empresa, foram 800 
projetos concluídos e implementados em 
mais de 20 países e quase 2 milhões de 
pessoas impactadas”, ressalta Moutinho.

Mercado de tecnologia é protagonista na 
geração de empregos
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Buy now, pay later: 
vantagens para as varejistas 

e consumidores

De uns tempos para 
cá, muito se ouve falar 
sobre ‘buy now pay 
later’ e diversas pessoas 
já se depararam com 
esta expressão

O termo começou a ser 
usado fora do país por 
novas empresas que 

iniciaram suas operações de 
vendas a prazo sem o uso do 
cartão de crédito. Ele começou 
reverberar no Brasil como algo 
novo, embora aqui o “compre 
agora e pague depois” não seja 
exatamente uma novidade. 
Nada mais é do que um sistema 
de crediário, modalidade que 
existe há anos e traz uma série 
de benefícios para os consu-
midores e o setor varejista 
brasileiro. 

Estudos indicam que o sis-
tema de crediário foi criado 
em 1858, por um empresá-
rio que vendia máquinas de 
costura. Porém, ele ganhou 
mais relevância no varejo em 
1950, quando as Casas Bahia 
implementaram o carnê físico. 
Portanto, não é de hoje que os 
consumidores criaram uma 
cultura de parcelar compras, 
enquanto os lojistas apren-
deram que nessa modalidade 
o cliente retorna para pagar 
o carnê e acaba comprando 
novamente. 

Esse processo fez com 
que o modelo de negócio se 
consolidasse por aqui. Ape-
sar de bastante comum, só 
agora o resto do mundo está 
entendendo a eficiência do 
varejista parcelar as vendas 
com o consumidor pagando 
“mais tarde”. Mas afinal, o que 
é então o ‘buy now pay later’ e 
qual a diferença para o credi-
ário tradicional? Basicamente, 
o termo tem sido explorado 
com um foco digital, ou seja, 
no e-commerce. E aí que está 
a diferença. Entretanto, no fim 
das contas, seja no digital ou 
no carnê físico, o conceito do 
crediário é o mesmo. 

Em relação ao modelo, lá 
fora as lojas pagam uma taxa 
de operação de crédito e par-
celam as compras em até 4 
vezes. Em alguns países este 
pagamento ocorre a cada 15 
dias e, em outros, de forma 

mensal. Já aqui, o crediário 
funciona com outras variáveis, 
como em relação ao primeiro 
vencimento, que geralmente 
pode ser em 30, 60, 90 ou 120 
dias após a compra, e com 
parcelamento de duas até 24 
vezes, dependendo do valor da 
transação. 

Isso ocorre porque o vare-
jista brasileiro tem um rela-
cionamento muito forte com 
o crediário e faz esforço para 
o consumidor usar este canal 
de vendas. Um dos grandes 
benefícios para os lojistas é 
que o crédito facilita a venda 
e gera fluxo na loja com o re-
cebimento das parcelas. Para 
o consumidor, o empodera-
mento financeiro é a maior 
vantagem. 

O acesso ao crédito que as 
lojas podem oferecer é um dife-
rencial principalmente para as 
classes C e D, que geralmente 
não tem cartão de crédito ou 
quando possuem deixam para 
usá-lo em momentos de crise 
e necessidade. Existe também 
o benefício mútuo que é a 
construção do relacionamento 
entre lojista e cliente.

Tanto aqui quanto fora, ainda 
há muito espaço para o cresci-
mento do crediário, pois o mer-
cado varejista entende cada dia 
mais que essa modalidade vai 
além de ser um canal de ven-
das. Afinal, ela também gera 
receita pelo serviço financeiro, 
desde juros no parcelamento 
até serviços como carteira 
digital e empréstimo pessoal. 
A tendência é que diversas 
empresas do exterior venham 
atuar no mercado nacional, 
mas algumas poderão patinar 
ao não entender a essência do 
negócio em âmbito nacional. 

Já outras irão entender o 
risco da operação, mas não 
terão familiaridade, uma vez 
que o modelo de relaciona-
mento é muito diferente do 
cartão e com raízes bastante 
peculiares. Apesar disso, sem 
dúvida, o termo popularizado 
no exterior pode beneficiar o 
crescimento do crediário no 
Brasil e boas oportunidades 
no setor surgirão pela frente.

 
(*) - É sócio-fundador e CEO do Meu 

Crediário e pioneiro na modalidade ‘buy 
now pay later’ no Brasil.

Jeison Schneider

A 3ª edição do evento ocorrerá entre os dias 28 de novembro e 3 de 
dezembro, focada em diferentes áreas da física matemática e teórica. 
A Escola busca estimular discussões sobre as lacunas no conhecimento 
acerca da dinâmica do universo, fomentando ideias sobre como as leis 
que regem o nosso conhecimento do nível microscópico ao macroscó-
pico – dos átomos às galáxias – se relacionam. O programa, em formato 
online, contará com três palestras e quatro minicursos, com professores 
nacionais e internacionais, e temas como simetrias, gravitação, buracos 
negros e teoria do caos. Formulário para participação está disponível 
no site do evento: (http://monge.u-bourgogne.fr/gdito/letelier2021). 

E - Veículos Elétricos
A Americanas S.A. está incorporando 100 novos veículos utilitários 
elétricos para expandir sua frota logística ecoeficiente para mais cinco 
estados. Além das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, os veículos 
farão parte da operação last mile (última milha de entrega, que leva o 
produto até a casa do cliente final) da companhia nas cidades de Belo 
Horizonte, Brasília, Curitiba, Gravataí, Fortaleza e Recife. Com isso, a 
companhia reafirma o objetivo de ter, até o fim de 2021, 500 veículos em 
sua frota ecoeficiente - entre eles bikes elétricas e convencionais, tuk-tuks 
e automóveis. A frota ecoeficiente é uma das iniciativas da estratégia 
ESG da Americanas S.A. que, na frente ambiental, tem o compromisso 
de neutralizar suas emissões de carbono e se tornar NetZero até 2025. 
Os utilitários são 100% elétricos, garantindo zero emissão de poluentes 
e têm capacidade para 650 kg de carga útil. 

F - Segurança da Informação 
A Trend Micro, líder mundial em soluções de cibersegurança, promove 
nos dias 27  e 28, o desafio Virtual Threat Defense Challenge XDR Edition 
(TDC), dentro da programação da BHack Conference 2021. A 10ª edição 
da conferência de segurança da informação - que já se consolidou no 
cenário nacional como um dos eventos de maior importância do setor 
- reunirá uma série de especialistas em cibersegurança. Confirmados 
nomes como Sophia d’Antoine, fundadora da empresa de segurança 
Margin Research, sediada em Nova Iorque; Liliane Scarpari, Senior 
Cloud Security Advisor da multinacional de petróleo e gás ExxonMobil 
e Maximiliano Soler, Security Engineer da Asapp, empresa de tecnologia 
voltada para experiência do cliente, entre outros. Incrições gratuitas e 
mais informações: (www.trendmicro.com).

G - Mercado da Construção
Amanhã (25), a partir das 15h00, a cadeia produtiva da construção 
estará reunida virtualmente para acompanhar as informações a serem 

A - Tatuagens para Mulheres
Mulheres que passaram pelo câncer de mama, traumas, queimaduras e vio-
lência doméstica poderão receber tatuagens para cobrir as cicatrizes pelo 
SUSaúde, no estado de São Paulo. Isso porque a Assembleia Legislativa 
paulista aprovou o projeto criado em coautoria com o deputado Rodrigo 
Gambale, que propõe ao governo estadual que estabeleça parcerias com 
tatuadores. Segundo a deputada Patrícia Bezerra, a ideia é que sejam 
feitos atendimentos gratuitos, por tatuadores, às mulheres que sofreram 
lesões, por razões diversas, e que resultaram em marcas na pele. “São 
tatuagens reparadoras e/ou artísticas que poderão amenizar e camuflar, 
essas cicatrizes que muitas vezes trazem dor e sofrimento”, diz Patrícia

B - Trabalhar em Fintechs
O mercado de fintechs tem crescido e atingido novos patamares no Brasil 
nos últimos anos, ditando até mesmo tendências internacionais. Atenta 
a essa dificuldade, a Justa, uma das fintechs de serviços financeiros que 
mais cresce no Brasil, criou o curso “Como ter sucesso no segmento das 
fintechs?”, que será totalmente gratuito e 100% online, na Academia 
Justa, para capacitar o máximo de pessoas que desejam atuar nesse 
meio. Não há limite de vagas, a plataforma pode receber milhares de 
alunos. O curso será realizado entre 1º e 29 de dezembro, dividido em 
três módulos: ‘Inovação e Empreendedorismo para Fintechs’;  ‘Estratégia 
de Gestão de Vendas’; e ‘Gestão Financeira’. Inscrições estão abertas 
até sábado (27) e podem ser feitas em: (https://www.sympla.com.br/).

C - 62 Gun Salute 
O raro whisky escocês ‘Royal Salute 62 Gun Salute’ celebra o legado 
de gerações ao longo dos anos por cada um dos cinco Master Blenders, 
que criaram o Royal Salute desde sua concepção em 1953. Sempre 
relacionado com a realeza britânica, teve seu lançamento em meio às 
celebrações oficiais do aniversário da Rainha em Londres, em junho de 
2010 e contou com a presença de Sua Alteza Real o Príncipe Michael 
de Kent. Cada garrafa de cristal de parede dupla é soprada pelo Master 
Glass Blower. O brasão é pintado à mão em ouro líquido e a garrafa é 
finalizada com uma gola folheada a ouro e uma rolha de vidro fixada 
na coroa. Um lote de garrafas, ao custo unitário de R$ 18.990,00, está 
disponível em: (https://www.drinksandclubs.com.br/whisky-escoces
-royal-salute-62-anos/p).

D - Dinâmica do Universo
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em 
São Carlos, sediará a Escola Patricio Letelier de Física-Matemática. 

apresentadas por especialistas em um dos principais eventos estra-
tégicos para o setor: o Tendências no Mercado da Construção. Outro 
destaque será o ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), 
sobre os Impactos e Perspectivas do Conceito ESG nas Corporações, 
na Sociedade e na Economia. Ainda na programação, o público po-
derá acompanhar os depoimentos de importantes personalidades 
de empresas e entidades do setor da construção. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas diretamente no link: (http://sobratema-
tendencias.com.br/).

H - Grafiteiros e Painéis 
O iti, banco digital do Itaú Unibanco, juntou cinco artistas locais para 
cocriarem painéis de grafite em ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador e Recife. Leco Graffiti, Daniel Nadi, Celso Gitahy, Robson 
Lago e Marcos Lima integram a campanha “Graf iti” que está em 
regiões movimentadas das cidades. Os grafites têm um QR Code que 
direciona para um conteúdo making of da produção das artes, com 
um destaque aos artistas por trás das obras. No entorno das obras, 
haverá publicidade no mobiliário urbano, relógios, pontos de ônibus, 
estações de metrô e outdoors. A campanha traz a pluralidade dos 
artistas e das ruas. “A arte do grafiti é democrática, fomenta a cultura 
periférica e amplia as vozes marginalizadas”, conta Thais Pitsch, 
gerente de marketing do iti.

I - Alimentação Saudável
O Carrefour firmou parcerias com duas startups que auxiliarão a rede 
a se aproximar ainda mais de pequenos produtores e fornecedores 
regionais. O trabalho conjunto com a Local.e (www.locale.com.br) e 
a Muda Meu Mundo (www.mudameumundo.com.br)  contribuirá para 
ampliar a oferta de produtos com características locais e regionais, além 
de alimentos mais frescos, em todas as lojas. Após um longo processo 
para entender as principais demandas desses produtores, o Carrefour 
passa a oferecer um prazo de pagamento vantajoso, maior facilidade no 
processo de cadastramento, isenção de taxas logísticas e simplificação do 
contrato. Hoje, o Carrefour já conta com cerca de 9 mil itens regionais 
de mil fornecedores em suas lojas. 

J - Facilities Management
A Sodexo On-site, líder mundial em serviços de alimentação, que 
tem intensificado seus investimentos no ecossistema de startups 
brasileiro, com o objetivo de apoiar iniciativas inovadoras que 
desejam fazer história mundo afora, abriu inscrições para acelera-
ção de startups. O programa, que terá duração de quatro meses, 
selecionará startups para a próxima mentoria com executivos da 
empresa e especialistas da aceleradora corporativa Liga Ventures. O 
objetivo é fazer conexões entre as startups participantes e as áreas 
de negócio da Sodexo On-site Brasil, gerando interações e oportu-
nidades para os jovens empreendedores, além de buscar soluções 
para os desafios enfrentados no dia a dia da empresa e clientes. 
Para isso, o programa busca startups com sinergia com a temática 
de soluções em Facilities Management. Outras informações: (site 
https://sodexoaccelerator.com.br/).

O índice, que havia 
passado para a zona 
de clima econômico 

favorável, com 101,4 pontos 
na sondagem do terceiro tri-
mestre, recuou 20,8 pontos 
no quarto trimestre.

O ICE é medido pela média 
geométrica entre o Indicador 
da Situação Atual (ISA) e o 
Indicador de Expectativas 
(IE). 

O ISA registrou uma pe-
quena queda de 1,1 ponto, 
ao passar de 59,1 pontos 
para 58 pontos e continua 
na zona desfavorável. Mas o 
que influenciou a queda des-
se trimestre foi o resultado 
do IE que despencou 45,5 
pontos, ao passar de 150,6 
pontos no terceiro trimestre 
para 105,1 pontos no quarto 
trimestre. Essa é a segunda 
maior queda entre duas son-

A questão da 
pandemia, 
não pode ser 
destacada como 
a principal razão 
para a reversão das 
expectativas.

Queda das expectativas piora o 
clima econômico na América Latina
O Indicador de Clima Econômico da América Latina (ICE), divulgado ontem (23) pelo Ibre/FGV, mostra 
que o resultado do quarto trimestre interrompeu a recuperação que vinha sendo observada desde o 
segundo trimestre de 2020

causadora de incertezas e 
com resultados distintos em 
termos de imunização entre 
os países da região, não pode 
ser destacada como a prin-
cipal razão para a reversão 
das expectativas.

Para a América Latina, a 
falta de confiança na polí-
tica do governo, seguido 
de instabilidade política 
e corrupção, são os três 
principais problemas da re-
gião. Observou-se o elevado 
percentual de 67,4% da falta 
de confiança na política do 
governo. “No Brasil, a falta 
de confiança na política 
econômica e instabilidade 
política receberam o mes-
mo percentual de 66,7%, 
seguido de infraestrutura 
inadequada e aumento da 
desigualdade de renda”, 
informou o Ibre/FGV (ABr).
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dagens consecutivas desde o 
início da série histórica, em 
janeiro de 1989. 

Antes, a maior queda no 
valor de 58,8 pontos foi en-
tre o primeiro e o segundo 
trimestre de 2020 associada 

às expectativas pessimistas 
e incertezas trazidas pela 
pandemia da Covid-19. 
De acordo com a análise, 
nesse último trimestre do 
ano de 2021, a questão da 
pandemia, embora ainda 

As negociações salariais do mês de outubro apresentaram 
o pior resultado para os trabalhadores entre as data-base 
de 2021 analisadas pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em 
comparação ao mesmo mês do ano passado, os acordos 
fechados em outubro de 2021 também foram piores para 
os empregados.

De acordo com dados divulgados pelo Dieese, 65,1% das 
correções salariais acordadas em outubro ficaram abaixo da 
inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC), do IBGE. As correções em percentual igual 
à inflação totalizaram 21,1% dos casos. e os resultados com 
valores acima do índice, 13,8%. Em outubro de 2020, os 
resultados foram 30,4%, 36,2% e 13,7%, respectivamente.

Considerando as negociações ocorridas desde o início do 
ano até outubro, o percentual de reajustes abaixo da inflação 
está em 49,8%. Resultados iguais ao índice inflacionário 
são observados em 33,4% do total analisado; e acima, em 
16,8% dos casos. 

No acumulado do ano, o setor de serviços continua apre-
sentando elevado índice de reajustes abaixo da inflação 
(61,4% do total no setor); a indústria, o maior percentual 
de resultados acima do INPC (23,5%); e o comércio, o 
maior percentual de correções em valores iguais ao índice 
inflacionário (47,9%).

Conforme o Dieese, os preços tiveram aumento médio 
de 1,16% em outubro e acumulam alta de 11,08% em 12 
meses, percentual que equivale ao reajuste necessário para 
a recomposição salarial das negociações com data-base em 
novembro (ABr).

Maioria dos acordos 
feitos no mês passado 

ficou abaixo da inflação.
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Outubro teve as mais baixas correções 
salariais fechadas no ano

You Inc Incorporadora e Participações S.A.
Companhia Aberta-Categoria “A”

CNPJ nº 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775
Fato Relevante

A You Inc Incorporadora e Participações S.A. (“You” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 
157, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Resolução CVM n° 44, de 23 de agosto de 2021, 
informa ao mercado, em benefício de divulgar projeções de lançamentos e direcionamento estratégico da Compa-
nhia, que espera lançar cerca de R$ 527 milhões em Valor Geral de Vendas (“VGV”) nos próximos meses do ano, 
alcançando a marca de aproximadamente R$ 1,2 bilhão para o exercício de 2021. A projeção acima já inclui o valor 
de R$ 644 milhões referentes aos lançamentos residenciais realizados até outubro de 2021. Os R$ 527 milhões de 
VGV estão divididos em 03 empreendimentos que dão início ao novo direcionamento estratégico da Companhia de 
atuação no segmento de luxo, com apartamentos de tipologia inédita acima de 100 m², e tickets médios acima de 
R$ 4 milhões. Localizado em região estratégica da capital paulista e a 300 metros da estação de metrô Paraíso, o 
Alto by You terá 50 unidades entre 131 e 134 m², com VGV de R$ 123 milhões. O lançamento seguinte da You,inc, 
que foi escolhida pelo renomado Grupo Emiliano para inaugurar a marca V3rso, será o V3rso Jardins Tailored 
by Emiliano. Localizado na Alameda Santos, o empreendimento terá 105 unidades studios + de 23 a 26 m², 15 
unidades studio de 23 a 26m², 39 unidades NR de 28m² e 93 unidades de 1 dormitório de 33 a 40m² com 1 vaga, 
com VGV potencial de R$ 249 milhões. Para encerrar o exercício de 2021, pensado, projetado e decorado pelo 
renomado Studio Arthur Casas e localizado na esquina da Alameda Jaú x Alameda Campinas, o Casa Jardins Jaú 
terá 32 unidades de 145,50 m², com VGV potencial de R$ 155 milhões. Acreditando na força do segmento para 
os próximos ciclos e com flexibilidade para capturar as oportunidades do mercado, a Companhia vem compondo 
seu land bank com terrenos que ilustram essa nova estratégia, como a aquisição de terreno em Moema e um lote 
de terreno em formação no bairro de Pinheiros, no terceiro trimestre do ano. Este fato relevante contém projeções 
que refletem somente a percepção da administração da You, estando sujeitas a riscos e incertezas. Tais projeções 
estão sujeitas a diversos fatores, tais como condições gerais da economia, do mercado, do setor imobiliário, de 
órgãos públicos e de fatores operacionais. Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve tomar nenhuma 
decisão de investimento com base nessas estimativas e projeções sobre operações futuras, pois não constituem 
promessa de desempenho. Qualquer alteração na percepção ou nos fatores supracitados pode fazer com que 
os resultados concretos divirjam das projeções efetuadas e divulgadas. A projeção acima indicada será incluída 
no Formulário de Referência da Companhia e estará disponível nos sites da CVM e da Companhia, dentro do 
prazo legal. São Paulo, 24 de novembro de 2021. David Leon Rubinsohn - Diretor de Relação com Investidores



O fim do boleto 
e do cartão

O mercado financeiro 
brasileiro passa por 
uma transformação 
que vai modificar o 
relacionamento das 
empresas do setor com 
seus clientes

Os instrumentos utili-
zados para interme-
diá-lo serão ampla-

mente modificados e o PIX 
é um exemplo do que está 
por vir com o open banking, 
sendo que a terceira fase 
facilita justamente as com-
pras com o meio inovador 
de pagamento, sem a in-
termediação de bancos. 
Conforme o instituto de 
pesquisa Mind Miners, o PIX 
já é o terceiro método mais 
usado em compras online no 
Brasil, superando o cartão 
de débito. 

Diante de tantas mudan-
ças a partir do open banking, 
a cultura de dados deverá 
nos levar ao fim do uso de 
boletos e cartões, tendência 
que pode parecer extremis-
ta se analisada neste 2021. 
Porém, quando paramos 
para pensar na revolução 
da tecnologia em outros 
mercados, a afirmação passa 
a fazer sentido. 

Por exemplo: podemos 
traçar um paralelo com a 
introdução do smartphone 
em nossas vidas, fator que 
revolucionou o mercado da 
comunicação e tornou-se 
uma ferramenta tão coti-
diana que nem conseguimos 
imaginar como era nossa 
vida antes do surgimento 
dos iPhones e Blackber-
ries. Algo parecido deve 
acontecer com os meios de 
pagamento como boletos e 
cartões de débito/crédito, 
que são apenas uma via para 
a identificação de informa-
ções - afinal com a expansão 
do uso das tecnologias, esta-
rão todas disponíveis online. 

O caminho já apontado 
pelo PIX mostra possível 
a realização da transação 
sem a intermediação de 
uma instituição financeira, 
utilizando carteiras digitais 
e por meio de instituições 
de pagamento. 

É algo que deve se popula-
rizar cada vez mais, só pos-
sível graças ao direciona-
mento data driven e de uma 
mentalidade open finance, 
que se revela ao longo do 
processo da transformação 
financeira que vivemos, e 

certamente vai promover 
uma verdadeira revolução 
digital no setor financeiro 
do país, culminando no 
que chamamos de “invisible 
banking”. 

É claro: para que ocorra 
esta evolução é importante 
levar em consideração o 
consumidor, que na ponta 
deverá ter segurança para 
compartilhar suas informa-
ções em troca de serviços, 
produtos e soluções melho-
res. Então, tendo em mente 
que quem vai nortear tudo 
isso é o cliente, este agente 
demandará de seus bancos 
e de fintechs cuja existência 
ele desconhece, experiên-
cias digitais excepcionais, 
fluídas e super individuais. 

Um benefício latente 
desta revolução silenciosa 
é a agilidade, pois com o 
open finance os clientes 
poderão mudar para plata-
formas mais interessantes, 
de maneira rápida, segura 
e inteligente - muitas vezes 
até sedutora. Para o merca-
do, o open banking oferece 
a entrada de novos players 
em um mercado que histo-
ricamente apresenta algu-
mas poucas e tradicionais 
empresas - favorecendo a 
concorrência saudável. 

Outro benefício inclui a 
aplicação da cultura de ino-
vação no sistema financeiro, 
que foi bem sucedida em 
Londres e fez com que a ci-
dade seja considerada hoje 
como a “capital mundial dos 
neobancos”. Para que toda 
essa revolução silenciosa 
tenha êxito será necessário 
realizar uma preparação 
tecnológica e a entrega do 
serviço com excelência, 
quando este for requisitado. 

Parceiros especialistas 
do setor podem auxiliar de 
maneira simples a conduzir 
instituições na jornada open 
finance. Essa economia di-
gital vai ser um divisor de 
águas para a experiência 
de uso e por este motivo, as 
empresas que oferecerem 
os melhores aplicativos, 
que conduzam uma jornada 
fluida e eficiente terão êxito 
no setor. 

Parte ampla da implemen-
tação do open banking, o 
open finance representa a 
evolução do mercado finan-
ceiro por beneficiar o setor 
de maneira holística. 

(*) - É Head of Business 
Development da Trio, onde auxilia 

empresas na jornada open finance, 
sendo que já atuou na Stone e 

Ebanx, entre outras.

Rafael Façanha (*)
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Thais Cordero (*)

Para os negócios que 
sobreviveram a esse 
período conturbado, é 

hora de reorganizar e plane-
jar as ações para o próximo 
ano. No Brasil, a perspectiva 
é de juros mais altos, soma-
do a uma crise hídrica e às 
incertezas típicas de um ano 
eleitoral. 

No mundo, já se considera 
um panorama de estagflação, 
onde a atividade econômica 
se encontra estagnada em 
meio a uma alta inflação. 
Diante de tantas incertezas, 
algumas medidas devem 
ser tomadas a fim de conter 
a crise e alavancar a reto-
mada econômica. Por isso, 
listo aqui cinco tendências 
de negócios que devem se 
acentuar em 2022.
 1) Exportação - As ex-

portações brasileiras 
registraram recordes no 
período da pandemia. 
Entre janeiro e julho foi 
registrado um aumento 
de 35,3% em relação ao 
mesmo período de 2020 
– o equivalente a US$ 
161,42 bilhões. O desta-
que é, sem dúvida, para 
o agronegócio, cujo PIB 
também apresentou 
seu maior crescimento 
histórico, de 24,31% em 
2020. O setor foi favore-
cido pela desvalorização 
do Real – especialmente 
em se tratando da soja 
e o minério de ferro. A 
tendência é que mais 
empresas intensifiquem 
suas operações interna-
cionais em 2022.

 2) Internacionaliza-

Para os negócios que sobreviveram a esse período conturbado, é 
hora de reorganizar e planejar as ações para o próximo ano.

Cinco tendências 
em negócios para 2022

As turbulentas tempestades provocadas pela pandemia estão dando pequenos sinais de melhora. 
Contudo, o cenário que se desenha não parece dos mais promissores

competitividade das 
empresas.

 5) Planejamento suces-
sório - Nunca senti-
mos tanto a vulnera-
bilidade da vida como 
neste período de pan-
demia. Foram mais de 
600 mil óbitos apenas 
no Brasil – perdas que 
impactaram muitas 
empresas. Nesse con-
texto, a busca por um 
planejamento suces-
sório tem sido grande. 
Segundo o IBGE, a 
procura por esse tipo 
de documentação au-
mentou em mais de 
50% em 2020. 

Como mais de 90% das 
empresas brasileiras são 
familiares, pensar a sucessão 
é fundamental para garantir 
a perpetuidade do negócio. 
Dados mostram que mais 
de 70% das empresas não 
chegam aos filhos e apenas 
5% chegam à geração dos 
netos de seu fundador. Ter 
uma visão de longo prazo é 
fundamental.

O ano de 2022 deve ser 
desafiador, com uma proje-
ção tímida no PIB, de cres-
cimento previsto de apenas 
1,57%. Contudo, é hora das 
empresas olharem mais para 
dentro. É preciso estar com 
tudo em ordem e sempre 
atento aos negócios. Afinal, 
toda crise sempre reserva 
boas oportunidades. Estar 
preparado para aproveitá-las 
é o que faz a diferença.

(*) - É advogada e Líder da área 
societária do escritório Marcos 

Martins Advogados 
(www.marcosmartins.adv.br).
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ção - Nos últimos oito 
anos, o nível de in-
ternacionalização das 
empresas brasileiras 
saltou de 12,9% para 
21,6%. O aumento 
deixa claro a quanti-
dade de portas abertas 
para os empreendedo-
res constituírem suas 
empresas ao redor do 
mundo, favorecidos 
pela cotação das mo-
edas estrangeiras e 
menor tributação em 
determinados países. 
A Lei nº 14.195, deve 
reduzir a inseguran-
ça jurídica tanto das 
empresas estrangei-
ras que querem atuar 
no Brasil quando das 
brasileiras que eram 
se internacionalizar.

 3) Fusões e aquisições 
- As operações de fu-
sões e aquisições vêm 
batendo recordes tan-
to em âmbito nacional 
quanto internacional. 
Só no primeiro tri-
mestre essas opera-

ções atingiram US$ 
1,1 trilhão, um recorde 
desde 1998. Para 2022, 
a tendência é que cada 
vez mais companhias 
busquem essa estra-
tégia como forma de 
unir forças, melhorar 
a eficiência e garantir 
a continuidade dos 
negócios.

 4) Reestruturação so-
cietária - Passado o 
período mais turbu-
lento da pandemia, 
muitas empresas de-
vem fazer uma análise 
mais profunda de seu 
quadro societário. A 
reorganização interna 
é uma das chaves para 
que as empresas con-
sigam sair da crise. É 
uma consequência das 
mudanças estruturais 
que aconteceram ao 
longo do período den-
tro das companhias. O 
objetivo é proteger os 
direitos dos acionistas 
ou sócios, aumen-
tando a eficiência e 

Um pequeno grupo de pessoas 
conscientes e engajadas, pode 
mudar o mundo, como diria a an-
tropóloga Margaret Mead. E com os 
CEO’s que estão à frente de grandes, 
médias e pequenas organizações, e 
que praticam de fato soluções sus-
tentáveis, não é diferente. 

Ainda que sejam poucos, o sé-
culo 21 trouxe grandes mudanças 
no cenário global, incluindo a de 
lideranças cada vez mais empáti-
cas, transparentes e respeitosas às 
pessoas e ao meio ambiente. Elas 
são, afinal de contas, o futuro de 
uma nação.

“Antigamente existia uma ideia 

de sermos os melhores do mundo 
dentro do que fazíamos, mas hoje 
esse conceito mudou e as questões 
são centralizadas de como seremos 
os melhores para o mundo. 

Os CEOs que já enxergam isso 
tem um alto nível de autoconsci-
ência, buscam a escuta afetiva e 
não apenas a escuta ativa”, afirma 
Gabrielle Teco, CEO da Qura - hub 
especializada em curadoria de conte-
údos para empresas e executivos. E 
eles estão realmente transformando 
esse cenário. De acordo com um 
levantamento do International Busi-
ness Report (IBR), feito pela Grant 
Thornton em 29 países, para 89% dos 

entrevistados, o ESG é importante 
para os negócios. 

Ao falar de relacionamento com 
os clientes e fornecedores, 54% 
deles também acreditam que o ESG 
melhora as relações, e outros 53% 
dizem que hábitos ambientais, so-
ciais e de governança abrem novas 
fontes de financiamento a taxas mais 
competitivas. Um ganha-ganha de 
todos os lados. 

“É uma troca do paradigma do ‘eu’ 
pelo ‘nós’, onde essas liderança bus-
cam fortalecer os elos de confiança, 
priorizando os interesses de todos os 
stakeholders. É um olhar muito mais 
sistêmico e de interdependência, 

mas onde todos trabalham juntos 
de forma consciente, inovando em 
produtos, processos e modelos”, 
analisa a CEO. A mecânica para isso 
funcionar, no entanto, tem que vir 
do topo, e por isso as lideranças são 
apontadas como o futuro de uma 
sociedade cada vez mais sustentável. 

Dentre as práticas, não admitir ne-
nhuma medida que coloque em risco 
as pessoas, em termos de segurança 
e vida, liderar em prol da educação e 
do senso de comunidade, construir 
um legado baseado em suas crenças, 
convicções e valores em cima de 
um pilar ético e humanizado, são 
algumas das experiências dessa jor-

nada que necessitam ser exercidas 
constantemente. 

“Demonstrar interesse nas pes-
soas, respeito e consideração, 
responder com empatia, compro-
meter-se com a inclusão e diversi-
dade, e estimular jovens talentos 
com o coaching dentro do time e 
promover práticas em defesa do 
meio ambiente, são pautas que já 
estão na cabeça dos novos líderes 
que virão. Estar comprometido 
com isso hoje não é apenas saudá-
vel, mas é também a alma e futuro 
dos negócios”, finaliza Gabrielle. - 
Fonte e mais informações: (www.
quraeditora.com.br).

Rafael dos Santos Silva (*) 
e Vivaldo José Breternitz (**)

 
Por conta da pandemia, muitas 

empresas que nem sequer cogitavam 
mover sua força de trabalho, mesmo 
que uma pequena parte, para um 
formato de teletrabalho, tiveram que 
reinventar sua forma de atuar em 
poucas semanas. 

Essas semanas se tornaram meses e, 
agora, quase dois anos depois, 65% dos 
colaboradores que se tornaram remotos 
nesse período não querem voltar ao es-
critório. E 58% destes afirmam que vão 
procurar outro emprego caso tenham 
que voltar ao trabalho presencial. 

Entre os principais benefícios do 
home office está a economia no tempo 
gasto do trajeto entre casa e trabalho. 
Nas grandes cidades, esse tempo é o 
grande vilão no dia a dia de milhões 
de trabalhadores que, segundo uma 
pesquisa de 2017, chega a tomar uma 
hora e meia, em média, do tempo de 
trabalhadores em São Paulo. Outro 
grande benefício é sentido no bolso. 

Quando passam a maior parte do dia 
longe de casa, acabam gastando mais, 
desde o almoço com os colegas da em-
presa, passando por estacionamento, 
uma água no farol, ou mesmo com 

O fim do escritório?
consigo outra série de desafios. 

Como um time pode não estar in-
teiramente presente no escritório, a 
comunicação empresarial precisa levar 
em conta a localização de todo o time; 
não se pode mais reunir toda a equipe 
em minutos passando na mesa de cada 
um e chamando para uma reunião geral 
daqui cinco minutos. A comunicação es-
crita e assíncrona passa a ser o principal 
meio de comunicação, pois permite que 
todos participem e que ideias e projetos 
recebam a colaboração de quem não 
estava no escritório naquele dia. 

Nessa linha, muitos novos softwares 
surgiram para apoiar esse novo mundo 
de trabalho corporativo assíncrono. 
Não apenas plataformas de chat como 
o Slack e o Microsoft Teams, ou mes-
mo de videochamadas como o Zoom 
e o Google Meet, mas plataformas de 
gerenciamento de conhecimento em-
presarial, de reuniões assíncronas, e de 
gerenciamento de projetos. 

Vivemos, sem dúvida, mais uma re-
volução na forma de trabalho urbano. 

(*) - Engenheiro de software, é mestrando 
em Computação Aplicada pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (UPM); 

(**) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
do Programa de Mestrado Profissional em 

Computação Aplicada da UPM.
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Quase dois anos depois, 65% dos 
colaboradores que se tornaram remotos nesse 

período não querem voltar ao escritório.

roupas novas para usar no escritório. No 
home office, quando se está a alguns pas-
sos da cozinha, esses custos diminuem 
muito. Mas, após o fim da pandemia vai 
ser muito diferente do que se viu até aqui. 

A maioria das empresas pensa em um 
modelo híbrido: colaboradores podem 
trabalhar em casa ou no escritório. Dias 
no escritório ficam reservados principal-
mente para reuniões de início de projeto, 
sessões de trabalho colaborativo e criati-
vo. Apesar de ser o ideal para a maioria, 
segundo pesquisas, o modelo híbrido traz 

O ecossistema de liderança e o futuro da sociedade sustentável
Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
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Ultracargo Logística S.A. - CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 29.300.067.351
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Ultracargo
Logística S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de novembro de 2021, às 14h30 (“Assembleia”), na sede social
da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovar a destinação de lucro líquido do exercício social; 2)
Rerratificação de itens relacionados à destinação de valores à reserva de incentivos fiscais; e 3) Aprovar o aumento do
capital social. Participação na Assembleia: Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar
declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a
quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Pode-
rão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus repre-
sentantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/
76. Referida procuração deverá ser depositado na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 26 de novembro de
2021. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional,
que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de
firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Compa-
nhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementação. A
Companhia reforça que observará as recomendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higie-
ne, que também deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da
Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 20 de novembro de 2021 - Décio de Sampaio Amaral - Presidente

Associação Laços Caridosos
Edital de Convocação para Fundação da Associação Laços Caridosos

Pelo presente edital, ficam convocados todos os interessados na fundação da associação “Laços
Caridosos”, que terá por finalidade a de promover as atividades de caridade e assistenciais,
dentre outras a serem aprovados pelos fundadores, para comparecerem em Assembleia Geral
Extraordinária que será realizada no dia 01 de dezembro de 2021, no sítio localizado nas coordenadas
23°10’35.2"S 46°27’02.6"W, Nazaré Paulista - SP, 12960-000, em primeira convocação as 14h00 e,
não havendo número suficiente, às 15:00 em segunda e última convocação, com qualquer número de
presentes, a fim de deliberar sobre os seguintes pontos: 1) Fundação da Associação Laços Caridosos;
2) Definição de sua razão social e sede; 3) Leitura, discussão de minuta do Estatuto Social e votação
de sua aprovação com eventuais alterações que se observarem pelos presentes, principalmente em
relação ao objeto do Instituto; 4) Eleição da primeira diretoria; 5) Fixação de forma e valor para
custeio do referido Instituto. São Paulo, 23 de novembro de 2022.

Francisco Alberto Rodrigues, RG nº 5.248.643-6 SSP/SP

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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circulação editado na localidade em que está 
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endo o que diz a lei 6404/76.
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entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Os consumidores são 
c o n s t a n t e m e n t e 
bombardeados por 

ofertas e a proximidade do 
Natal faz com que muitos 
pensem em antecipar suas 
compras, gastando me-
nos dinheiro. No entanto, 
grandes cuidados devem 
ser tomados: verificar se os 
preços realmente estão bons 
é o primeiro deles. 

Para isso, começar a acom-
panhá-los bem antes é 
fundamental. Não se pode 
esquecer que nessa área, 
milagres não existem: pre-
ços absurdamente baixos 
são sempre sinal de fraude. 
Nessa época abundam os 
vigaristas, desde aqueles que 
simplesmente pretendem 
obter os dados do cliente 
para usá-los em outros gol-
pes, até aqueles que montam 
lojas falsas, às vezes até se 
fazendo passar por lojas 
reais, especialmente as de 
grandes magazines. 

Verificar se a loja realmen-
te existe, se o site que está 
sendo acessado é realmente 
de quem diz ser, são cuida-
dos fundamentais. Pagar via 
cartão de crédito é recomen-
dável, pois isso aumenta as 
chances de diminuir os pre-
juízos por permitir estorno. 
Outro ponto a ser cuidado 
são os prazos de entrega: 
com os sistemas logísticos 
congestionados em todo o 
mundo, é muito possível que 

AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME Nº 13.149.157/0001-25 - NIRE Nº 35.300.568.591

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Outubro de 2021
Data, Horário e Local: Aos 28 dias de outubro de 2021, às 15:00 horas, na sede social
da AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A., situada na Alameda Santos nº 960
- 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, nesta Capital. Convo-
cação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, face à presença de
acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme se
comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Mesa: Presidente -
André Kissajikian. Secretário - Carlos de Gioia. Ordem do Dia: a) Apreciar e deliberar
sobre o pedido de renúncia do Sr. Marco Antonio Ferreira Canaes, do cargo de diretor
sem designação específica; b) eleição do novo membro da diretoria. Deliberações:
Após o exame e discussão das matérias objeto da Ordem do Dia, os acionistas da
Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o
quanto segue: (a) acatar o pedido de renúncia do Sr. Marco Antonio Ferreira Canaes,
brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 17.302.183-9-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.234.018-76, residente e domiciliado nesta
Capital, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerqueira
César, CEP 01418-100, do cargo de diretor sem designação específico, conforme termo
de renúncia anexo à presente ata (“Anexo I”); O Diretor renunciante outorga à Compa-
nhia a mais ampla, plena, irrevogável, irretratável, rasa e geral quitação com relação a
toda e qualquer obrigação e/ou valor devido pela Companhia em razão do exercício de
seu cargo de membro da Diretoria, ou em decorrência da presente renúncia, a qualquer
tempo, seja a que título for; A Companhia outorga plena, rasa e irrevogável quitação ao
Diretor renunciante, para nada dele reclamar, seja a que título for, em juízo, ou fora dele,
renunciando expressamente, a todo e qualquer direito presente e superveniente relativo
aos atos de gestão praticados por este no exercício de suas funções; A Companhia
agradece ao diretor renunciante pelos relevantes serviços prestados. b) Ficará vago,
para posterior deliberação, o cargo de diretor sem designação específica. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmen-
te, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos tra-
balhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, re-
aberta a cessão, foi lida, aprovada e assim ada por todos os presentes, dando o Sr.
Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 28 de outubro de 2021. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas:
AK - Empreendimentos e Participações S.A., por seu Diretor Presidente, André
Kissajikian e Comercial e Empreendimentos Brasil S.A., por seu Diretor Superintendente,
André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. MESA: André
Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob
o nº 547.749/21-1, em 17/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O aumento no custo dos insumos da 
construção civil e a queda no poder 
de compra das famílias impactaram 
os números do mercado imobiliário e 
as vendas de imóveis novos tiveram 
queda de 9,5% no terceiro trimestre, 
frente ao mesmo período do ano pas-
sado. Em relação ao segundo trimestre 
de 2021, a queda foi de 11,2%. Os 
dados são da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção.

No acumulado do ano, entretanto, 
houve aumento de 22,6% nas vendas, 
se comparado com o período de janei-
ro a setembro de 2020. “O primeiro 
semestre já nos deu um gás e o ano 
vai fechar bom, mas o terceiro tri-
mestre mostra queda muito forte nas 
vendas”, disse o presidente da CBIC, 
José Carlos Martins. Segundo ele, a 
inflação de materiais e máquinas, já 
passa de 30% na pandemia e os custos 

não foram repassados totalmente aos 
compradores.

Ele explica que a falta de poder aqui-
sitivo das famílias está segurando esse 
aumento, já que a inflação geral já chega 
a 10%, “mas não quer dizer que não vá 
acontecer mais na frente”. “A grande 
esperança é que temos o contínuo in-
teresse na aquisição, as famílias estão 
querendo imóveis, elas continuam com 
apetite”, destacou (ABr).

Black Friday: em quais produtos 
eletrônicos vale a pena investir

Na próxima sexta-feira (26), acontece a Black Friday, data que se tornou extraordinariamente 
importante para o comércio brasileiro

nas não permitindo acesso a 
essa nova tecnologia. 

Esses novos equipamentos 
ainda são caros no Brasil, 
com preços em torno de US$ 
1 mil, mas que tendem a cair 
com o aumento do número 
de usuários da tecnologia. 

Como o 5G começará a 
chegar às capitais apenas em 
meados de 2022, talvez não 
valha a pena comprar smart-
phones que o suportem 
nesse momento. Notebooks, 
tablets e smartwatchs tam-
bém costumam vender bem 
nessa época, embora as difi-
culdades com as cadeias de 
suprimento, especialmente a 
carência de chips e a alta do 
dólar, estejam encarecendo 
todos os eletrônicos. 

Quando se fala em note-
books, é importante verificar 
se eles dispõem de SSD, tec-
nologia de armazenagem que 
substitui os discos rígidos. 
Os softwares atuais tornam 
as máquinas que não tem 
SSD muito lentas - verificar 
se o produto não está saindo 
de linha também pode ser in-
teressante. Em resumo: para 
fazer boas compras é preciso 
acompanhar os preços com 
atenção e tomar muito cui-
dado acerca de quem está 
nos vendendo os produtos. 

(*) -É doutor em Ciências pela USP 
e professor do Programa de 

Mestrado Profissional em 
Computação Aplicada da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.
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ocorram atrasos; comprar 
presentes de Natal na Black 
Friday é correr o risco de 
receber o produto depois 
daquela data. 

Muitas lojas não fazem 
trocas de produtos, o que 
é permitido pelo Código de 
Defesa do Consumidor, des-
de que a informação esteja 
clara para consumidor; o 
fornecedor não tem a obri-
gação de trocar o produto se 
este não apresentar defeito. 

Nas compras feitas pela 
internet está previsto por lei 
o direito de arrependimento 
em sete dias. Ao exercer esse 

direito, o consumidor deve 
receber de volta todos os va-
lores eventualmente pagos, 
corrigidos monetariamente, 
incluindo os custos de frete. 

Tudo isso é muito bonito, 
mas na prática é extrema-
mente difícil que o com-
prador obtenha sucesso em 
situações desse tipo. Quanto 
ao que comprar em matéria 
de eletrônicos, destacam-se 
os smartphones, que estão 
na mídia em função da che-
gada da telefonia 5G, que 
exigirá novos equipamentos, 
embora os antigos devam 
continuar a funcionar, ape-

Milagres 
não existem: 

preços 
absurdamente 

baixos são 
sempre sinal 

de fraude.

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005233-94.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVC, do Foro Regional -Santana, Estado de SP,Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ediva Maria da Silva RG 17409180, CPF 173.197.558-90 que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança no valor de R$ 1.986,06 referente às da taxa de 
conservação e melhoramentos do lote 10, da Quadra CI, do Loteamento Santa Cristina – Gleba III 
(atualmente denominado Riviera de Sta. Cristina III – Setor Marina). Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2020.  

Mercado imobiliário teve redução de 9,5% nas vendas

A abertura de um Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurí-
dica (CNPJ) na modali-

dade de Microempreendedor 
Individual (MEI), é uma ótima 
alternativa para os trabalha-
dores autônomos ou novos 
empreendedores que têm o 
desejo de formalizar o próprio 
negócio. Todavia, para aderir 
a este regime empresarial, 
é necessário cumprir alguns 
requisitos básicos como, tra-
balhar por conta própria, 
não ter participação como 
sócio e muito menos titular 
de outra empresa, além de 
apresentar um faturamento 
bruto anual de R$ 81 mil. Ao 
criar o CNPJ MEI, o contribuinte 
deve atentar-se aos seguintes 
pontos:

Escolher a atividade de atu-
ação com base no CNAE: nem 
todas as atividades profissionais 
estão autorizadas a se conso-
lidar como MEI, isso porque, 
existe uma lista de exercícios 
previamente autorizados para 
quem deseja se formalizar 
como um Microempreendedor 
Individual.

Escolher um endereço 
físico para o MEI: o endereço 
da sede pode ser o residencial, 
a menos para CNAEs especí-
ficas que exijam um local es-
pecífico para o exercício. Para 
saber se o local desejado pode 
ser registrado como endereço 
da empresa, basta realizar 
uma consulta na prefeitura 
da cidade.

O cadastro do MEI pode 
ser online: não há a exigência 
da apresentação de nenhum 
documento a órgãos públicos. 
Para concluir a abertura do 
MEI, basta ter os seguintes 
documentos em mãos: RG, CPF, 
comprovante de residência; 
título de eleitor ou número de 
recibo do imposto de renda, 
caso o contribuinte tenha feito 
a declaração nos últimos 2 anos.

É importante mencionar que 
o MEI não precisa elaborar um 
Contrato Social, pois a com-
provação do cadastro é feita 
automaticamente perante o 
Certificado de Condição de MEI 
(CCMEI), o qual pode ser im-
presso posterior à formalização 
no Portal do Empreendedor, 
bem como pelo cartão do CNPJ, 
impresso na Receita Federal.

MEI pode emitir nota fis-
cal: O CNPJ MEI permite que 
o microempreendedor emita 
notas fiscais relativas às vendas 
e prestações de serviços, o que 
amplia a rede de fornecedo-
res, além de também auxiliar 
no alcance de mais clientes, 
os quais em algum momento 
podem exigir a emissão deste 
documento. Mediante a regu-

larização, os MEIs tornam-se 
aptos a explorar novos canais 
de venda, além de fornecer os 
produtos e serviços até mesmo 
para o Governo.

Controle de despesas e 
receitas: Mensalmente o MEI 
tem a tarefa de controlar integral-
mente as receitas brutas através 
de um formulário simplificado, 
denominado de Relatório de 
Receitas Brutas Mensais, o qual 
pode ser obtido pelo Portal do 
Empreendedor, possibilitando 
que ao fazer a impressão do 
arquivo, o MEI preencha o formu-
lário manualmente. Esta etapa 
é extremamente importante 
para o gerenciamento do fatura-
mento e se ele está dentro das 
normas de até R$81 mil por ano 
e  para facilitar a sua Declaração 
Anual do Simples Nacional.

Contribuição mensal: todo 
MEI é obrigado a efetuar o pa-
gamento de uma contribuição 
mensal do Simples Nacional, 
através do Documento de Ar-
recadação Simplificado (DAS), 
guia responsável por reunir em 
um único boleto todas as contri-
buições devidas pelo MEI, que 
giram em torno de R$ 50,00.

Declaração anual: todo MEI 
é obrigado a fazer a Declaração 
Anual do Simples Nacional 
(DASN-SIMEI), a qual deve ser 
enviada até o dia 31 de maio do 
ano seguinte ao de apuração, 
fornecendo informações sobre 
o faturamento obtido no de-
correr do ano-calendário. Vale 
destacar que a declaração deve 
ser feita exclusivamente pela 
internet na página do Simples 
Nacional, que está hospedado 
junto ao site da Receita Federal.

Benefícios em ser MEI: 
além da vantagem do posicio-
namento adequado no mercado 
devido à formalização e possibi-
lidade de emitir notas fiscais, o 
MEI também conta com outros 
benefícios, sendo que pagamen-
to regular da DAS mensal, conta 
como contribuição para sua 
aposentadoria por idade ou in-
validez; o microempreendedor 
tem direito ao auxílio doença, 
salário maternidade e outros 
benefícios previdenciários.

Pagamento do seguro 
desemprego: de acordo com 
o Governo Federal, o micro-
empreendedor individual pode 
receber o benefício, desde 
que não tenha auferido renda 
mensal igual ou superior a um 
salário mínimo vigente durante 
o período de pagamento do 
benefício.

Eduardo Moisés

O que é necessário 
saber antes de 

aderir à MEI
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um aumento de 72,2% em relação a 2020, segundo estimativas 
da ABComm (Associação Brasileira de E-commerce). Para o 
professor, também a indústria não acreditou na retomada e esse 
erro estratégico se somou a vários erros globais. 

Por exemplo, a migração do home office. Muitos consumido-
res investiram em novos computadores, cadeiras, mobiliário de 
escritório. A indústria também investiu em criar novos produtos 
nesse segmento. Mas as vendas no varejo e a produção foram 
exauridas. A própria indústria investia em tecnologia melhor 
para atender esse novo conceito de trabalho em casa. E vai levar 
um tempo até que a produção atenda a demanda reprimida. A 
escassez de produtos atinge o mundo inteiro. 

Muitos consumidores passaram a fazer da Black Friday 
um planejamento preventivo para os presentes de 
Natal ao perceberem que podiam ter uma maior eco-

nomia e, assim a data passou ser uma espécie de antecipação 
das compras de fim de ano. A cada ano, a Black Friday tem 
angariado mais adeptos que também usam o 13º salário para 
uma compra mais robusta como carro, eletrodomésticos, celu-
lares. Produtos de uso próprio, além da lembrancinha natalina. 

A pressão dos consumidores contra lojistas que exercitavam 
um falso desconto, a Black Fraude, e a fiscalização dos órgãos de 
defesa do consumidor também colaboraram para que a Black Friday 
se consolidasse. Mas este ano, a Black Friday deve desapontar o 
consumidor que espera o ano inteiro para realizar um desejo de 
consumo. Quem garante é o professor, Ulysses Reis (*), especia-
lista em varejo da Strong Business School, que afirma que esse 
será a pior Black Friday de todos os tempos e indica os motivos. 

Falta produto, isso porque as empresas não tem grandes es-
toques para uma big promoção, os produtos tecnológicos , que 
são a preferência do consumidor brasileiro, não tiveram grande 
produção por causa da falta de chips no mercado mundial, os 
preços dos produtos , principalmente vindos da China tiveram 
aumento médio de 15% nos preços, os empresários brasileiros 
não vão abrir mão de uma margem de lucro e, por isso, os des-
contos serão menores. 

A falta de estoque, segundo professor, também se deve ao medo 
dos empresários com o encalhe de mercadorias que estão cada 
vez mais caras. Todo o sistema produtivo sentiu a falta de matéria 
prima, principalmente vinda da China que, além da pandemia 
com as fábricas fechadas, também sofreu com a falta de água. 
Além disso, falta até mesmo embalagem. “Não se retoma o nível 
produtivo da noite para o dia. A normalidade deve acontecer 
apenas no segundo semestre de 2022”, afirma o professor. 

Ulysses analisa que, esse ano, as liquidações foram boas no 
primeiro semestre, porque os empresários não acreditaram na 
retomada das vendas. Só nos primeiros 3 meses de 2021, houve 
um aumento de 57,5% nas vendas pela internet. A estimativa é 
ainda melhor até o fechamento do ano com a possibilidade de 
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bro, na China, e que é a maior campanha de descontos do mundo, 
vendeu cerca de 139 bilhões de dólares em 24 horas em apenas 
dois grandes sites de compras, este ano não teve promoções 
tão volumosas quanto em anos anteriores. Houve um aumento 
de vendas, mas foi menor que o esperado pelos sites chineses. 

Ulysses diz que houve um suspiro do varejo no primeiro se-
mestre e quem aproveitou fez economia, mas a falta de produto, 
por conta de um baixo estoque, vai representar menos ofertas na 
Black Friday. “Talvez os preços não sejam interessantes. Acredito 
que, em termos de queda de valores, será a pior Back Friday dos 
últimos 6 anos“, afirma. A explicação está nos baixos estoques. 

Preocupados que os produtos possam encalhar, os empresários 
compraram menos porque a logística também ficou mais cara. O 
frete para trazer produtos da China, o maior fornecedor para o 
Brasil , nos últimos 2 anos teve um aumento de 300%, Os contê-
ineres que trazem os produtos para o porto de Santos, passaram 
de 2.000 para 10.000 dólares em apenas 1 ano. 

O professor acredita que as pessoas vão consumir porque o 
apelo publicitário é muito forte, mas não terão a vantagem pro-
mocional dos últimos anos. Alerta que os consumidores têm que 
ser mais cuidadosos na hora da compra e dá dez conselhos para 
uma bom consumo na Black Friday.

•	Se	o	que	você	procura	não	está	com	um	bom	desconto,	esperar	
mais alguns meses talvez lhe garanta uma maior economia.

•	Faça	uma	lista	do	que	realmente	precisa,	não	saia	comprando	
por emoção.

•	Comece	a	pesquisar	os	preços	com	o	máximo	de	antecedência	
possível e anote.

•	Artigos	de	alta	tecnologia	podem	ser	comprados	no	"Cyber	
Monday",	que	acontece	na	 internet	na	semana	seguinte	a	
Black Friday . Essa data começou nos Estados Unidos e já está 
pegando no Brasil com descontos em produtos eletrônicos.

•	Dê	preferência	para	compras	em	sites	que	você	conhece.	
Caso não conheça a empresa que pretende comprar, olhe no 
buscador do seu computador, para verificar se há o endereço 
virtual da empresa.

•	Empresas	de	Market	Place	garantem	entregas	e	devoluções	
mesmo de lojistas diferentes, ou seja, o consumidor pode ter 
menos dessabores na compra.

•	Se	pretende	comprar	do	exterior,	dê	preferências	a	paga-
mentos com cartões no estilo E-Payments que devolvam o 
dinheiro caso a empresa não entregue a compra ou entregue 
produtos danificados.

•	Fique	atento	às	compras	do	exterior	porque	os	padrões	de	
medidas de roupas e móveis são diferentes dos brasileiros.

•	Se	comprar	em	sites	do	exterior	lembre	-se	que	pagará	,	além	
do preço do produto, taxas de importação, IOF, cujos valores 
são ajustados ao câmbio do dia da cobrança do cartão.

•	Produtos	comprados	de	outros	países	correm	o	risco	de	não	
chegar em dezembro. Principalmente aqueles que serão en-
viados pelos correios e podem ficar retidos por até 45 dias, 
além de cobrança de taxa. Além disso, mercadorias que ficam 
nos Correios depois de um prazo e que não são reclamadas, 
são devolvidas ao país de origem.

(*) - É professor de varejo da Strong Business School, faculdades de negócios 
com 5 campi no estado de São Paulo, certificada pela FGV (www.strong.com.br).
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Black Friday não terá 
descontos atraentes este ano

    leia na página 6

seGUndo esPecialista

A partir de 2016, a Black Friday se consolidou como uma data em que alguns produtos passaram a ter descontos mais robustos ao 
contrário do Natal, em que tradicionalmente os lojistas aumentam os preços por conta dos gastos com dois aluguéis, isso porque  

os shoppings cobram em dobro em dezembro, e com os gastos de decoração de festas e campanhas de marketing. 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

RAFAEL AFRICOLA BIMBATTI, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/149.FLS.139-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de setembro de mil novecentos e noventa e um (16/09/1991), residente e domicilia-
do Rua Antônio Afrícola, 23, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Sebastião Bimbatti e de Carla Antonieta Africola Bimbatti. ANA ESTEFANNY LIMA 
DE MATOS NIA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/481.FLS.086 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio 
de mil novecentos e noventa e nove (31/05/1999), residente e domiciliada Rua Antônio 
Afrícola, 23, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson de Araújo 
Nia e de Eliana Lima de Matos Nia.

SÍLVIO CÉSAR SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão colorista, nas-
cido neste Distrito, São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e setenta 
e seis (05/10/1976), residente e domiciliado Rua Maria Baumann Mendonça, 564, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Levi Gomes de Oliveira e de Marinalva Santos Paixão. 
MARIA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão manicure, nascida nes-
te Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e sessenta 
e nove (24/10/1969), residente e domiciliada Rua Maria Baumann Mendonça, 564, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Manoel da Silva e de Maria Francisca David.

VINICIUS MENDES QUATROCCI, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/272.FLS.164-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de mar-
ço de mil novecentos e noventa e sete (10/03/1997), residente e domiciliado Rua Juiz do 
Mato, 95, bloco C, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Eduardo Jessé Quatrocci e de Maria José Mendes Paula. CA-
ROLINE SANTOS CASTILHO, estado civil solteira, profissão operadora de telemarke-
ting, nascida em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/064.FLS.231 ARUJÁ/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (30/08/1995), residente e 
domiciliada Rua Juiz do Mato, 95, bloco C, apartamento 22, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, São Paulo, SP, filha de Isaias Castilho e de Vaneide dos Santos Castilho.

MICAEL DUARTE MENDES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão pintor automotivo, 
nascido em Feira de Santana, Estado da Bahia, Feira de Santana, BA no dia treze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e um (13/01/1991), residente e domiciliado Rua Capitania de 
Itamaracá, 197, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Luis Mendes 
da Silva e de Iêda Duarte Mendes da Silva. KAREN CRISTINA DE CAMPOS, estado civil 
solteira, profissão consultora de seguros, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/079.
FLS.064 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e 
oitenta e nove (25/04/1989), residente e domiciliada Rua Capitania de Itamaracá, 197, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sonia Maria de Campos.

HENRIQUE DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/152.FLS.064V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
novembro de mil novecentos e noventa e um (06/11/1991), residente e domiciliado Rua 
Silvianópolis, 407, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Xa-
vier dos Santos e de Maria José da Silva Santos. JUSCIANA ALVES LOIOLA, estado 
civil viúva, profissão pensionista, nascida em Uauá, Estado da Bahia, Uauá, BA no dia 
sete de maio de mil novecentos e oitenta e oito (07/05/1988), residente e domiciliada 
Rua Silvianópolis, 407, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilebal-
do Ribeiro Loiola e de Vera Lúcia Alves da Silva.

GABRIEL SANTANA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de perecíveis, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/262.FLS.248V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia de-
zoito de outubro de mil novecentos e noventa e seis (18/10/1996), residente e domicilia-
do Rua Imbacal, 624, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Alessandra Ferreira de Santana. LAYS LAURYE UEMURA LOPES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/362.FLS.098-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa e nove 
(29/11/1999), residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 52, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdemir Lopes Pereira e de Julia Tereza Araujo Uemura.

ELSON BARBOSA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em Santo An-
dré, neste Estado, Santo André, SP no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e seis 
(08/07/1986), residente e domiciliado Rua Augusto Aridas, 62, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Barbosa e de Alcinda de Lima 
Barbosa. MAIRA REGINA DA CRUZ SILVA, estado civil divorciada, profissão universi-
tária, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP 
no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (19/10/1982), residente e 
domiciliada Rua Augusto Aridas, 62, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Oscar Vieira da Silva e de Eliane Maria da Cruz Silva.

DAGOBERTO TERSARIO, estado civil divorciado, profissão agente técnico de saúde, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil nove-
centos e sessenta (15/01/1960), residente e domiciliado Avenida Professor João Batista 
Conti, 1980, apartamento 23 B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Fernando Tersario Filho e de Alice Alves Tersario. MARIA HELENA 
ANDRADE DE FREITAS, estado civil divorciada, profissão oficial administrativa, nasci-
da em Ilha da Madeira - Portugal, Ilha da Madeira - Portugal no dia oito de julho de mil 
novecentos e sessenta e três (08/07/1963), residente e domiciliada Avenida Professor 
João Batista Conti, 1980, apartamento 23-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de João de Freitas e de Maria de Andrade de Freitas.

ROMILDO DOS REIS DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão encarregado 
de obra, nascido em Paripiranga, Estado da Bahia, Paripiranga, BA no dia dezoito de 
outubro de mil novecentos e setenta e oito (18/10/1978), residente e domiciliado Rua 
Monsueto Campos de Meneses, 52, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Reis da Conceição e de Marinalva Calazans dos Reis. 
RENATA VIEIRA NOVAES DA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nas-
cida neste Distrito (CN:LV.A/106.FLS.154-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de junho de mil novecentos e oitenta e oito (02/06/1988), residente e domiciliada Rua 
Monsueto Campos de Meneses, 52, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Novaes da Silva e de Ana Vieira da Silva.

ANDRÉ MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão supervisor de instalação, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/128.FLS.189 1° SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia doze de novembro de mil novecentos 
e oitenta e um (12/11/1981), residente e domiciliado Rua Luz e Sombra, 07, casa 02, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves da 
Silva e de Severina Martins da Silva. LUCIVANIA DA SILVA BOMFIM, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de cozinha, nascida em Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/009.FLS.195-SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA), Santa Maria da Vitória, BA no 
dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e um (06/09/1981), residente e domi-
ciliada Rua Luz e Sombra, 07, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alves Bomfim e de Maria Ivanilde da Silva Bomfim.

KELVYN PASCOAL CAETANO, estado civil solteiro, profissão músico, nascido em Arapira-
ca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/019.FLS.153-SÃO MATEUS/SP), Arapiraca, AL no dia vinte e 
três de março de dois mil e um (23/03/2001), residente e domiciliado Rua Freitas Guimarães, 
51, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Ferreira Caetano 
e de Ediene Pascoal da Silva. VIVIANE DE LUCENA PIRES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida em Patos, Estado da Paraíba (CN:LV.A/009.FLS.021-CA-
TINGUEIRA/PB), Patos, PB no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa e oito 
(28/06/1998), residente e domiciliada Rua Freitas Guimarães, 51, casa 03, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Luis de Assis Pires e de Joziana Leite de Lucena Pires.

JOAMES FELIX COELHO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em Itapajé, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/004.FLS.124 TEJUÇUOCA/CE), Itapajé, CE no dia vinte e 
nove de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (29/08/1986), residente e domiciliado 
Rua Baltazar Nunes, 193, casa 06, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Coelho de Mesquita e de Maria José Felix Coelho. MIRELLA ALBUQUER-
QUE MESQUITA, estado civil solteira, profissão caixa, nascida em Tejuçuoca, Estado 
do Ceará (CN:LV.A/006.FLS.181 TEJUÇUOCA/CE), Tejuçuoca, CE no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e noventa e oito (15/08/1998), residente e domiciliada Rua 
Baltazar Nunes, 193, casa 06, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Francisco Ernando Soares Mesquita e de Eliziane Barroso Albuquerque.

LEONARDO BRANDÃO GASPAR DRUMOND, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/382.FLS.118 CERQUEIRA CÉSAR/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/05/1995), residente e domiciliado Rua Antônio Delgado da Veiga, 176, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz Gaspar Drumond 
Sobrinho e de Hilda Brandão da Silva Drumond. CAMS LISBOA SEPAROVIC, estado 
civil solteiro, profissão aprendiz, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/133.FLS.011-
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa e 
nove (14/06/1999), residente e domiciliado Rua Antônio Delgado da Veiga, 176, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Separovic e 
de Alexssandra Lisboa Xavier de Souza Separovic.

SMMILLE KENNEDY MORAES NOGUEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em Juazeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/002.FLS.138-SOBRADINHO/BA), 
Juazeiro, BA no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e oito (17/10/1998), 
residente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 636, Jardim Itapemirim, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edilson Nogueira dos Santos e de Maria Hilzete de Moraes Santos. 
NATHALIA PINHEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão química, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/220.FLS.041-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia nove de agos-
to de dois mil (09/08/2000), residente e domiciliada Rua Padre Antão Jorge, 541, Vila Pro-
gresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos da Silva e de Maria Teresa da Silva.

PAULO RICARDO CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/271.FLS.131-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa (15/04/1990), residen-
te e domiciliado Rua Alim Chaia, 84, Jardim Nova Poá, Poá, neste Estado, Poá, SP, filho 
de Alexandre Cardoso da Silva e de Maria Dulcinéia da Silva. PALOMA FIGUEREDO 
DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/073.FLS.241-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa (02/12/1990), residente e domiciliada 
Rua Virgínia de Miranda, 1231, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Luiz Carlos Gonçalves e de Maria do Socorro Figueredo da Silva Gonçalves.

WILLIAN RODRIGUES DE MORAES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/034.FLS.186V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (06/12/1977), 
residente e domiciliado Rua Córrego do Jacu Peval, 10, casa B, Parque Guarani, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de João Rodrigues de Moraes e de Tânia Márcia Cruz. NATHÁLIA 
SATILIO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida no Subdistrito Be-
lenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.051-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (21/01/1986), residente e domiciliada Rua 
Córrego do Jacu Peval, 10, casa B, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edson Satilio de Oliveira e de Maria Lucinda da Silva Oliveira.

EVANGELISTA SANTOS IRMÃO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Mirangaba, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.179-DISTRITO DE TAQUARENDI/
MIRANGABA/BA), Mirangaba, BA no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e dois (12/12/1982), residente e domiciliado Avenida Caititu, 1115, Cidade Antônio Es-
tevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmario Caetano Irmão e de 
Maria de Lourdes Santos Irmão. GILDETE PEREIRA SOUZA, estado civil divorciada, 
profissão costureira, nascida em Itapitanga, Estado da Bahia, Itapitanga, BA no dia vinte 
e seis de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (26/09/1975), residente e domi-
ciliada Avenida Caititu, 1115, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jasomiro Ribeiro de Souza e de Nicinha Isabel Pereira.

RANIERY DE SOUZA ESPOSITO, estado civil solteiro, profissão analista de bi, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/113.FLS.104V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
maio de mil novecentos e oitenta e nove (10/05/1989), residente e domiciliado Rua 
Maria Baumann Mendonça, 661, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Neves 
Esposito e de Cleusa Rodrigues de Souza Esposito. RENATA MARCONDES MONTEI-
RO TCHOLAKIAN, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/189.FLS.069-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (15/07/1985), residente 
e domiciliada Rua Maria Baumann Mendonça, 661, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Krikor Tcholakian e de Marli Marcondes Monteiro Tcholakian.

ARLEY BARROS FERREIRA, estado civil divorciado, profissão analista de gestão orga-
nizacional, nascido no Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um 
de dezembro de mil novecentos e setenta e três (31/12/1973), residente e domiciliado Rua 
Professor Brito Machado, 500, apartamento 33-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Sebastião Barros Ferreira e de Rita Ribeiro Ferreira. KELLY CRISTINE DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão analista de gestão organizacional, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (04/12/1981), 
residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 500, apartamento 33-B, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos da Silva e de Lucia Maria Rodrigues da Silva.

DOMINGOS CARLOS SÃO JOSÉ NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão açou-
gueiro, nascido em Jaguaquara, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.092-APUAREMA/
BA), Jaguaquara, BA no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e dois 
(21/03/1982), residente e domiciliado Rua Piava, 20, casa 40-B, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnelo de Jesus Nascimento e de Rosilda São José. 
DANIELA DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Jitaúna, Estado da Bahia (CN:LV.A/044.FLS.207-JITAÚNA/BA), Jitaúna, BA no dia doze 
de março de mil novecentos e noventa (12/03/1990), residente e domiciliada Rua Piava, 
20, casa 40-B, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo de Jesus 
Pereira e de Marinalva Ozorio dos Santos.

RENATO GOMES DE MENEZES, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em 
Glória, Estado da Bahia, Glória, BA no dia quinze de abril de mil novecentos e cinquenta 
(15/04/1950), residente e domiciliado Rua Baltazar Vidal, 250, Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco de Menezes e de Eudides Gomes 
de Menezes. MARIA ZENILDA GOMES BARRETO, estado civil solteira, profissão aposenta-
da, nascida em Iguatu, Estado do Ceará (CN:LV.A/080.FLS.094-1º OFÍCIO DE IGUATU/CE), 
Iguatu, CE no dia dezoito de agosto de mil novecentos e sessenta e um (18/08/1961), residen-
te e domiciliada Rua Baltazar Vidal, 250, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ananias Gomes Barreto e de Maria Santinha Barreto.

JEFFERSON CARLOS LOPES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão advogado, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/075.FLS.113V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de 
junho de mil novecentos e oitenta e quatro (02/06/1984), residente e domiciliado Rua Mar-
celino da Silva, 78, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oscar José Pereira e de Lenicy 
Lopes da Silva Pereira. ELISABETH DE LIMA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar técnica de educação, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/117.FLS.285-LI-
BERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (25/07/1984), residente e domiciliada Rua Marcelino da Silva, 78, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Benedito Antonio dos Santos e de Wilma de Lima dos Santos.

BERNARDO AKIN MENDES, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/088.FLS.279-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de março de mil novecentos e oitenta e oito (22/03/1988), residente e domiciliado Rua 
Augusto Carlos Bauman, 206, apartamento 58-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Manoel Mendes Neto e de Perpétua Virginia Batista Mendes. VALESKA CHIUSOLI DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão professora, nascida no Subdistrito Vila Maria, 
nesta Capital (CN:LV.A/020.FLS.275-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (01/12/1979), residente e domiciliada 
Rua Augusto Carlos Bauman, 206, apartamento 58-A, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Vanilson de Oliveira e de Maria Helena Chiusoli de Oliveira.

GABRIEL MENDES DE ABREU, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/397.FLS.208V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
junho de dois mil e um (14/06/2001), residente e domiciliado Rua Nabiça, 14, B, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odaias José Pereira de Abreu e de Rai-
munda Mendes de Oliveira Abreu. NATHALIA DA SILVA ARAUJO, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/394.FLS.015V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de abril de dois mil e um (15/04/2001), residente 
e domiciliada Rua Bento Vieira de Castro, 503, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Almerindo Francisco Araujo e de Liliane Maria da Silva Araujo.

EMANOEL QUEIROZ DE LIMA SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de má-
quina, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/207.FLS.019V-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e oito (24/08/1998), 
residente e domiciliado Rua Sal da Terra, 116, bloco 04, apartamento 03, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erivaldo de Lima Santos e de 
Idalia Aparecida Queiroz. INGRID CRISTINA DE SOUSA LEBRÃO, estado civil solteira, 
profissão agente de segurança, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/377.FLS.
029V-ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia sete de junho de dois mil (07/06/2000), resi-
dente e domiciliada Rua Neve da Bahia, 49, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Domingo Batista Lebrão Filho e de Cintia Maria Sousa Dourado.

VINICIUS EDUARDO PEROBELI MAXIMO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar operacional, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/063.FLS.190-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e 
oito (18/03/1998), residente e domiciliado Rua da Paz, 1162, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson dos Santos e de 
Vanessa Perobeli Maximo. ABIA DOS SANTOS TARGINO, estado civil solteira, pro-
fissão agente comunitária de saúde, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/496.FLS.022-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de abril 
de mil novecentos e noventa e sete (10/04/1997), residente e domiciliada Rua da Paz, 
1162, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Targino e de Maria Quiteria dos Santos Silva Targina.

ALISON DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão policial militar, nascido no Sub-
distrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/159.FLS.266-VILA NOVA CA-
CHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa 
e cinco (30/06/1995), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 72, aparta-
mento 66, bloco 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
dos Santos Lima e de Maria Aparecida da Silva. KARINA VIEIRA LOPES, estado civil 
solteira, profissão arquiteta, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/156.FLS.052-ER-
MELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e sete (19/01/1997), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 
72, apartamento 66, bloco 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Francisco das Chagas Vieira Lopes e de Elizane Vieira de Sousa.

MARCELO CEZAR DA CONCEIÇÃO MARTINS, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/058.FLS.272V PERDIZES/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (01/02/1968), residente e domi-
ciliado Rua Professor Hasegawa, 914, apartamento 12-E, Colônia, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Manoel da Conceição Martins e de Bahia Assen Martins. ADRIANA MARIA 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Belo Jardim, Estado de 
Pernambuco, Belo Jardim, PE no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e setenta 
e três (28/12/1973), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 914, apartamento 
12-E, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edite Maria da Silva.

VICTOR DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico de infraestrutura A, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/329.FLS.085V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de novembro de mil novecentos e noventa e oito (09/11/1998), residente e domiciliado Rua 
Charim, 87, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Andrade 
dos Santos e de Marlucia da Silva. GRACIELY FERNANDES DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão vendedora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/270.FLS.050 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (20/01/1997), residente 
e domiciliada Rua Charim, 87, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luiz Francisco José da Silva e de Rosely Fernandes de Mattos.

CAIO BONIFACIO DOS SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido neste Distrito (CN:LV.A/425.FLS.298-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de fevereiro de dois mil e três (20/02/2003), residente e domiciliado Rua Arraial 
do Bonfim, 46, casa 11, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo 
Vicente de Souza e de Claudete Bonifacio dos Santos. NICOLY COIMBRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/457.FLS.086V
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de junho de dois mil e cinco (11/06/2005), 
residente e domiciliada Rua Guriri, 11, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Erinaldo dos Santos Silva e de Arlete dos Reis Coimbra.

NELSON FRANCISCO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de novembro de mil nove-
centos e cinquenta e seis (08/11/1956), residente e domiciliado Rua General Moreira Couto, 
361, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco da Silva e de 
Maria Jeronimo da Silva. ROSEMEIRE JULIÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/135.FLS.235V TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e setenta (09/01/1970), 
residente e domiciliada Rua General Moreira Couto, 361, Jardim São Pedro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Julião dos Santos e de Maria Joana dos Santos.

SANDRO BERNARDO TARRAGA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/159.FLS.153-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia deze-
nove de maio de mil novecentos e setenta e dois (19/05/1972), residente e domiciliado Rua 
França Velho, 120, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dorival Tarraga e 
de Maria Bernarda Tarraga. BRUNA GUINAIRE ARCAS LIMA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/069.FLS.046 PIRI-
TUBA/BA), São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(28/09/1991), residente e domiciliada Rua França Velho, 120, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Donizete de Lima e de Angela Ferreira Arcas.

THAYNAN ALBERTO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão construtor civel, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/141.FLS.275-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
abril de mil novecentos e noventa e um (08/04/1991), residente e domiciliado Rua No-
roguages, 163, casa 02, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Alberto 
de Araujo e de Janaina Barbieri de Araujo. KELLY TATIANE VITORINO DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em Guarulhos, neste 
Estado (CN:LV.A/671.FLS.290-1º SUBDISTRITO GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no 
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e seis (24/11/1996), resi-
dente e domiciliada Rua Noroguages, 163, casa 02, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Paulo Roberto dos Santos e de Tereza Vitorino da Silva.

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: LEONARDO ANTONINI RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profis-
são comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/11/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Edson Ribeiro 
Junior e de Ornella Antonini Ribeiro. A pretendente: ISABELLY DE SOUZA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (25/03/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Marcelo Antonio da Silva e de Ana Lucia de Souza da Silva.

O pretendente: FABIO ANTUNES, de nacionalidade brasileira, profissão professor, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/07/1972), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Antunes Maldonado e de Maria Eclair 
Antunes. A pretendente: FLAVIA MEDEIROS NUNES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/07/1977), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Antonio Nunes e 
de Neide Medeiros Nunes.

O pretendente: ANDERSON TONI, de nacionalidade brasileira, profissão advogado, esta-
do civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/05/1992), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Waldir Pereira Toni e de Lucimar Aparecida 
Roque Toni. A pretendente: MONTSERRAT BADIA MORALES VALENTIM, de naciona-
lidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (09/08/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Ernesto Pedro Fernandes Valentim e de Maria Montserrat Badia Morales.

O pretendente: NICOLAS VIEIRA RABELO, de nacionalidade brasileira, profissão ven-
dedor autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/01/1999), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Palo - SP, filho de Jean Claudio Lacerda 
Rabelo e de Vanesa de Lima Viera. A pretendente: JULIANA OLIVEIRA BRANCO, de 
nacionalidade brasileira, profissão vendedora autônoma, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (08/03 2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Amilcar Oliveira Branco Filho e de Benedita Barbosa Branco.

O convivente: IVO MARKIC JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro 
de controle e automação, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia (28/12/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Ivo Markic e de Rita de Cássia Xavier. A convivente: CAMILA NOBILI, de nacionalidade 
brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (23/01/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Enrico 
Nobili e de Danieli Tavares Nobili.

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: ANTONIO AUGUSTO TODO BOM NETO, nascido em Curitiba, PR 
(registrado no Distrito de Cajuru em Curitiba, PR), no dia (06/11/1973), profissão técnico 
de T.I., estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho 
de Dirlei Pasa Todo Bom e de Estela Todo Bom. A pretendente: ANA CAROLINA PINTO 
GOMES, nascida em Itabuna, BA, no dia (17/10/1983), profissão vendedora, estado civil 
solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Amaral 
Gomes e de Dinalva Menezes Pinto.

O pretendente: IRAN BARBOSA DOS SANTOS, nascido em Camacan, BA, no dia 
(19/01/1980), profissão vendedor, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Isvaldo Barbosa dos Santos e de Adalva Jesus Brasil. A 
pretendente: MARINA FARIA VIEIRA PASSOS REIS, nascida nesta Capital, Indianópolis, 
SP, no dia (24/02/1989), profissão coordenadora administrativa, estado civil divorciada, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Reis 
Junior e de Fernanda Faria Vieira Passos.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: FABIO FONSECA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Brasilândia - SP, no dia (15/05/1993), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião de Souza e 
de Marli Fonseca de Souza. A pretendente: BRUNA RODRIGUES DIAS, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (18/08/1991), estado civil 
solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Reginaldo José Dias e de Ladymar Aparecida Rodrigues Dias.

O pretendente: RAFAEL ORDANINI DE MACÊDO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Mooca - SP, no dia (23/11/1995), estado civil solteiro, profissão analista de campos, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Robson Cavalcanti de Macêdo 
e de Roseli Aparecida Ordanini de Macêdo. A pretendente: GIOVANNA FERREIRA COSTA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/04/1998), estado 
civil solteira, profissão escriturária administrativa, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Sidney Costa e de Silmara Aparecida Ferreira da Costa.

O pretendente: PAULO FERNANDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
São Miguel do Tapuio - PI, no dia (05/12/1992), estado civil solteiro, profissão carpinteiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Inácio Fernandes da 
Silva e de Maria Amelia da Silva. A pretendente: GEOVANA ALVES DE JESUS, de na-
cionalidade.brasileira, nascida em São Sebastião - SP, no dia (03/04/1998), estado civil 
solteira, profissão técnica de enfermagem, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Sebastião de Jesus e de Debora Alves da Cruz.

O pretendente: LUCAS SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, Vila Nova 
Cahoeirinha - SP, no dia (23/05/1994), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de David Sampaio e de Valdelice Maria Sampaio. 
A pretendente: ALINE LOPES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba 
- SP, no dia (07/03/1998), estado civil solteira, profissão supervisora de clientes, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ivanete Lopes. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: LUCIANO FAMELI CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (11/08/1975), estado civil divorciado, profissão 
engenheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Juvenal Ca-
valcante Neto e de Laides Fameli Cavalcante. A pretendente: EVELYN LAIANE MARTINS 
DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 
(11/10/1990), estado civil solteira, profissão empresária, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos de Almeida e de Midiam Martins de Almeida.

O pretendente: THIAGO RAPHAEL PEREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasilei-
ra, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (10/05/1987), estado civil solteiro, 
profissão barbeiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edenildo 
Pereira do Nascimento e de Argemira Maria do Nascimento. A pretendente: BÁRBARA DE 
DEUS AUQUINO, de nacionalidade brasileira, nascida em Jequié - BA, no dia (02/08/1991), 
estado civil solteira, profissão manicure, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Gilberto Ribeiro Auquino e de Renilda de Deus Santos Auquino.

O pretendente: VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (25/12/1984), estado civil solteiro, profissão analista de 
seguros, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Carlos Julio de Souza e 
de Romilda Ribeiro de Souza. A pretendente: CLÁUDIA MARIA DOS SANTOS DE JESUS, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (12/05/1982), 
estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Carlito João de Jesus e de Jandira Caetano dos Santos. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ERICK LUIZETTI PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cerqueira César - SP, no dia (23/01/1989), estado civil solteiro, profissão agente 
escolar, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rita de Cassia 
Luizetti Pereira. A pretendente: SHIRLEI DANTAS GAMA, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Euclides da Cunha - BA, no dia (17/09/1989), estado civil solteira, profissão 
balconista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Nunes Gama e de Maria Ilza Dantas Gama.

O pretendente: JAMES DOUGLAS BOARATI, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (27/07/1996), estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Adilson Correia Boarati e 
de Geisa de Jesus Boarati. A pretendente: LAVINIA NUNES GOMES, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/ 01/1998), estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativa, residente e domiciliada neste Subdistrito São Paulo - SP, 
filha de Edvardo de Lira Gomes e de Regiane Nunes dos Santos.
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www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 24 de novembro de 20218

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ODIRLEI LIMA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão con-
ferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Gonçalves de Oliveira e de Sandra Pereira Lima. 
A pretendente: MONICA OLIVEIRA NEVES, estado civil divorciada, profissão comerciante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/10/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Joseleno João das Neves e de Maria de Sousa Oliveira Neves.

O pretendente: WILLIAN CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ana-
lista de suporte, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Rumão dos Santos e de Fatima Cardoso 
Leite dos Santos. A pretendente: CAREN CRISTINA LAGE DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de coordenação, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/04/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edmundo Fernandes da 
Silva e de Neusa Aparecida Silva.

O pretendente: ELIAS JOSE CARDOZO, estado civil solteiro, profissão montador de 
elevador, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Joaquim Cardozo e de Marta Pereira Felix Cardo-
zo. A pretendente: DÉBORA DA SILVA BARROS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Presidente Prudente, SP, no dia (23/01/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Augusto de Barros e de Marlene da Silva de Barros.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Queimadas, BA, no dia (24/02/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo de Jesus Nascimento e de Marilene dos 
Santos Nascimento. A pretendente: GISLAINE DE JESUS VIEIRA, estado civil solteira, 
profissão chapeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/10/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes Vieira e de Ana Rosa de Jesus Vieira.

O pretendente: ROBERT DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão operador de máquinas, nascido em Guarulhos, SP, no dia dezoito de novembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (18/11/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Milton Cesar Pereira da Silva e de Marina Maria dos Santos Silva. 
A pretendente: EVELYN MATEUS DE MEDEIROS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Fernando Silva de Medeiros e de Gislene Aparecida Mateus.

O pretendente: YVES SENA SANTOS, estado civil solteiro, profissão jardineiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (18/09/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Helio Miranda Santos e de Olivia Barbosa Sena. A pretendente: JULIA 
MARQUES DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/09/2003), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gilberto Marques de Carvalho e de Fabiana Marques Silva.

O pretendente: JOEL GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Gomes de Oliveira e de Carmezina Maria 
de Novaes Oliveira. A pretendente: VANESSA DANTAS SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (29/08/1986), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Gomes Silva e de Francisca 
Araujo Dantas.

O pretendente: VITOR OLIVEIRA KLAIC, estado civil solteiro, profissão contador, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gilmar Antonio Klaic e de Edna Vieira de Oliveira Klaic. A pretendente: 
JANAÍNA SENA LIMA, estado civil solteira, profissão engenheira civil, nascida em Santo 
André, SP, no dia (20/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcio dos Santos Lima e de Valquiria Duarte Sena.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO ARAUJO GAMA, estado civil solteiro, profissão pa-
deiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/12/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Almeida Gama e de Rosimeire Gama Araujo. 
A pretendente: JULIANE GATTI ROSA DE PAULA, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/04/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Gomes de Paula e de 
Solange Aparecida Rosa.

O pretendente: CLAUDIO VICENTE CARDOSO, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido em Santo André, SP, no dia (19/10/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Santa Cardoso. A pretendente: ANTONIA DE OLIVEIRA DEO-
DATO, estado civil solteira, profissão operadora, nascida em Valença do Piauí, PI, no 
dia (04/11/1975), residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, filha de Doruteu 
Manoel Deodato e de Ana de Oliveira Deodato.

O pretendente: ROSIVALDO DA ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão al-
moxarife, nascido em Tremedal, BA, no dia (24/07/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Odilon Pereira da Silva e de Laurita Nunes da Rocha. A 
pretendente: SHEILA SILVA MACEDO, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Andaraí, BA, no dia (27/04/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luzinete Silva Macedo.

O pretendente: KEVIN ALENCAR LIMA GIAMPAULO, estado civil solteiro, profissão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/01/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Giampaulo e de Antônia Rosi-
neide Alencar Lima Giampaulo. A pretendente: PRISCILA MELO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nascida em Rio Branco, AC, no dia (24/12/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Genivaldo Ferreira Santos 
e de Catia Melo da Silva.

O pretendente: DIEGO DE SOUZA MANDARINO, estado civil divorciado, profissão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1988), residente e 
domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Edison Ribeiro Mandarino e de 
Edite Maria de Souza. A pretendente: THAIS SOUZA DE LIMA, estado civil divorciada, 
profissão autônoma, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (09/06/1993), 
residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos de 
Lima e de Cirlei de Souza.

O pretendente: GUSTAVO HIDESHI SUZUKI GOULART, estado civil solteiro, profissão 
desenvolvedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Marques Goulart e de Leila Oda Suzuki. A 
pretendente: NUBIA ODILIA DOMINGOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
secretária, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (24/06/1999), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Flavio dos Santos e de Valeria Aparecida 
Domingos dos Santos.

O pretendente: GESSI PETERSON BUENO PINTO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Rosa Pinto e de Aparecida Bueno Pinto. A 
pretendente: CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, 
nascida em Peruibe, SP, no dia (12/04/1985), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Carlos da Silva e de Adalucia de Oliveira.

O pretendente: EDIVALDO ALVES DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão vende-
dor, nascido em São Brás, AL, no dia (19/12/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cicero Alves de Araujo e de Hercilia Maria da Conceição De Araujo. 
A pretendente: DANIELE REGINA SANT'ANNA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/10/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Bernardes Sant'Anna e de Antonia Maria de Sant'Anna.

O pretendente: FRANCISCO CARDOSO MACIEL, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido em Juazeiro do Norte, CE, no dia (07/09/1953), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Expedito Cardoso Maciel e de Maria de Lourdes 
Maciel. A pretendente: MARILÚ ZATTA, estado civil solteira, profissão aposentada, 
nascida em Campinas, SP, no dia (13/04/1954), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luís Zatta e de Iolanda Pellicula Zatta.

O pretendente: ERIK DOS REIS SILVA, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (06/06/1993), residente e domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filho de Marcos Aurelio Silva e de Alessandra Donizete dos Reis Silva. A pretendente: 
CARINE DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida 
em Ilhéus, BA, no dia (16/11/1992), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de Hugo Pereira do Nascimento e de Rosita dos Santos Nascimento.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Carapicuíba, SP, no dia (08/07/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Silva Santos e de Lucineide Alaide da Silva. A pretendente: 
JAQUELINE NASCIMENTO DA MATA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (08/08/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edielson Nascimento da Mata e de Dalva Pereira da Silva.

O pretendente: MOISES DA SILVA ALVES FARIAS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Hamilton Alves Farias e de Maria Ednalva Claudino da 
Silva. A pretendente: EVELYN CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/06/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Vicente dos Santos e de Sandra Cristina do Carmo.

O pretendente: MAURICIO ANDRADE NUNES DA SILVA, estado civil divorciado, 
profissão líder de depósito, nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/11/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco José Girão da Silva e de 
Ivanete Andrade Santos da Silva. A pretendente: JULIANA VITAL DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão fiscal de prevenção, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/07/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Vital da Silva e de 
Claudia Maria da Silva.

O pretendente: GUILHERME DAS NEVES TITO, estado civil solteiro, profissão instalador 
de vidro, nascido em Barueri, SP, no dia (29/03/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Denise das Neves Tito. A pretendente: YASMIM NASCIMENTO 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(16/10/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edmar Ferreira 
da Silva e de Cristina Nascimento.

O pretendente: WESLEY BATISTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (14/10/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luciano Azevedo de Souza e de Daniela Aparecida 
Batista dos Santos. A pretendente: MANUELLA DELFINO DE OLIVEIRA SILVA, esta-
do civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/12/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro da Silva e de Nilza 
Delfino de Oliveira.

O pretendente: GILVAN RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Itabaianinha, SE, no dia (21/02/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Mariá dos Santos e de Maria Eunice Alves Monteiro. 
A pretendente: INELVA CRISTINA PEIXOTO, estado civil divorciada, profissão costureira, 
nascida em Guidoval, MG, no dia (26/04/1967), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Antonio Peixoto e de Maria da Conceição Peixoto.

O pretendente: CLAUDIO GOMES, estado civil viúvo, profissão gerente de logística, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes e de Ana Maria de Jesus Gomes. A pretendente: 
FLÁVIA DE ARAUJO MINGA, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Capela, 
AL, no dia (11/04/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sebastião Rodrigues de Araujo e de Maria de Lourdes da Silva Araujo.

O pretendente: ROBSON ZACHARIAS, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (08/02/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Felipe Zacharias e de Creuza de Souza Campos Zacharias. A pretendente: 
GRAZIELA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ismael de Oliveira e de Maria Eretusa da Silva.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LEONCIO SANTOS SOUZA, profissão: gari, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 03/09/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João de Deus de Sousa e de Maria Cicera dos Santos. A pre-
tendente: VIVIANE DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jorge Luiz da Silva e de Taciana Correia da Silva.

O pretendente: WESLEY NASCIMENTO BENICIO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1994, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Cicero Wellington de Figueiredo Benicio e de Ana Maria 
do Nascimento Benicio. A pretendente: DRIELY QUEIROZ GOMES, profissão: comer-
ciante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Gomes Sobrinho e de Ercilia 
Queiroz Guedes.

O pretendente: MARCOS GONÇALVES DA SILVA, profissão: cientista da computação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimen-
to: 27/06/1998, residente e domiciliado em SP, filho de Antônio Valderi Moreira da Silva 
e de Rosineide da Silva Gonçalves. A pretendente: GABRIELA VIEIRA DOS SANTOS, 
profissão: química, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josemar Batista dos 
Santos e de Maria Elenice Vieira.

O pretendente: RUD DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Madalena, CE, data-nascimento: 27/07/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Benedita Santina dos Santos. A pretendente: 
RITA DE CASSIA ASSIS SIMÕES, profissão: auxiliar de loja, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Lucia Angelica Assis Vitor.

O pretendente: FELIPE DE CASTRO RODRIGUES PEREIRA, data-nascimento: 
04/12/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Rodrigues 
Pereira e de Creonice de Jesus Castro. A pretendente: VICTORIA HELENA DOS SAN-
TOS PEREIRA, data-nascimento: 19/12/1997, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Douglas Belisario Antonio Pereira e de Maria Genoveva dos Santos.

O pretendente: ARLINDO MARQUES LOBATO, profissão: cozinheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Varzelandia, MG, data-nascimento: 05/07/1967, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Marques Lobato. A pretendente: ANITA 
OLIVEIRA SOARES, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturali-
dade: Alto Piquiri, PR, data-nascimento: 20/11/1967, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jacinto Alves Soares e de Vicentina Oliveira Soares.

O pretendente: LUÍS JOSE DOS SANTOS JUNIOR, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 09/08/1992, residente e domicilia-
do em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Luíz Jose dos Santos e de Rita dos Santos. 
A pretendente: INDIANI DIAS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/2000, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de João Milton da Silva e de Simone Dias da Silva.

O pretendente: GILSON FERRER MEDINA, profissão: gestor empresarial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1972, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Ferrer Medina e de Elaine Teixeira 
Ferrer. A pretendente: SILVANA NUNES, profissão: podóloga, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1967, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Joaquim Nunes e de Antonia Santiago Nunes.

O pretendente: ADELIO RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: operador de galvano-
plastia, estado civil: solteiro, naturalidade: Patrimônio Santo Antônio, PR, data-nasci-
mento: 16/09/1954, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Miguel Rodrigues 
dos Santos e de Ana Maria dos Santos. A pretendente: EDNA TOMÉ DA CUNHA, pro-
fissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/10/1962, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Tomé da Cunha 
e de Joana Joaquina da Cunha.

O pretendente: ALLYSON RODRIGO DA SILVA DE ARAUJO, profissão: auxiliar de pro-
dução, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Argemiro de Araujo e de 
Nadja Maria da Silva. A pretendente: PAMELA SILVA LIMA, profissão: professora de 
educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/02/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberio Ferreira Lima e 
de Madalena da Silva Lima.

O pretendente: ANANIAS CAETANO DOS REIS, profissão: soldador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 12/12/1960, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Anatalicio Torquato dos Reis e de Tereza Caetano dos 
Reis. A pretendente: JOSEFINA SOUZA DOS SANTOS, profissão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Cruz das Almas, BA, data-nascimento: 01/06/1963, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Lima dos Santos e de Josefa 
Souza dos Santos.

O pretendente: DANIEL ANTONIO DA SILVA, profissão: supervisor comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Aliança, PE, data-nascimento: 16/05/1995, residente e domi-
ciliado em Cotia, SP, filho de Antonio Manoel da Silva e de Josefa Severina da Silva. A 
pretendente: JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA, profissão: gestora de lanchonete, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Aliança, PE, data-nascimento: 02/07/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Batista de Oliveira e de Maria José da Silva.

O pretendente: FABRICIO SILVA PEDREIRA, profissão: pizzaiolo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 05/06/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Florisvaldo de Jesus Pedreira e de Antonia Silva de Oliveira. 
A pretendente: ELANE COSTA NASCIMENTO, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 02/09/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nilton Pereira do Nascimento e de Maria Helena 
Nunes Costa.

O pretendente: OKECHUKWU CHUKWUKA UKAEGBU, profissão: contador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Enugu, data-nascimento: 26/12/1975, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Peter Ajomiwe Ukaegbu e de Patricia Ukaegbu. A preten-
dente: FERNANDA NUNES DE ARAUJO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1991, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Jose Pereira de Araujo e de Marina Nunes de Araujo.

O pretendente: CHIBUZO JUDE CHIOMA, profissão: comerciante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Orlu-Nigéria, data-nascimento: 30/11/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jude Obika Chioma e de Josephine Chioma. A pretendente: 
KELLY CRISTINA APARECIDA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Roseli Aparecida da Silva.

O pretendente: CLEITON APARECIDO LIMA AGUIAR, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 18/08/1992, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Noemio Brandão de Aguiar e de Veroneis Santana 
Lima Aguiar. A pretendente: YANKA ROCHA FELIX DA SILVA, profissão: auxiliar de es-
critório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Givaldo Felix da Silva e de Solange 
Rocha Pinto.

O pretendente: JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA JUNIOR, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mossoró, RN, data-nascimento: 16/09/1981, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Ribamar de Oliveira e de Maria Neide Costa 
de Oliveira. A pretendente: IRIS GABRIELA DIAS DOS SANTOS, profissão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mato Verde, MG, data-nascimento: 03/05/1995, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nelito Pereira dos Santos e de Eva 
Teixeira Dias.

O pretendente: HIGOR GREGÓRIO DE SOUZA MARTINS, profissão: arquiteto, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rio Pardo de Minas, MG, data-nascimento: 13/04/1996, re-
sidente e domiciliado em MG, filho de Osmar Alves Martins e de Francisca Mendes de 
Souza. A pretendente: MICHELE RAMOS DE OLIVEIRA DA CRUZ, profissão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 
23/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Francisco da 
Cruz e de Iara Neda Ramos de Oliveira da Cruz.

O pretendente: MANOEL ALMEIDA FERREIRA, profissão: montador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Aracatu, BA, data-nascimento: 27/09/1983, residente e domiciliado 
em Artur Nogueira, SP, filho de Jovelino Ferreira Campos e de Maria Almeida Ferrei-
ra. A pretendente: SUSANA OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de recursos 
humanos, estado civil: solteira, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 
17/12/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nelson Moreira dos 
Santos e de Dinazaide Borges de Oliveira dos Santos.

O pretendente: ALEX PEREIRA DOS SANTOS, profissão: pedreiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 25/06/1978, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Adão Francisco dos Santos e de Orezina Pereira dos Santos. A 
pretendente: ALESSANDRA QUEIROZ DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 05/11/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Gonsalves da Silva e de Maria Ferreira de Queiroz Silva.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS SILVA, profissão: líder de atendimento, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1984, re-
sidente e domiciliado em SP, filho de Mario Aparecido Tomaz da Silva e de Maria Luiza 
dos Santos Silva. A pretendente: RENATA VARGAS PRISCO DA SILVA, profissão: téc-
nica de enfermagem, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Sebastião Prisco 
e de Loni Vargas Prisco.

O pretendente: PAULO ANDERSON MARTINS, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (17/06/1982), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Maria Lismar Martins. A pretendente: TALITA DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão conferente, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Velozo de Souza 
e de Maria de Fatima Fernandes de Souza.

O pretendente: DIEGO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, nascido 
em Teresina, PI, no dia (23/02/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Barbosa Ferreira e de Raimunda Barbosa Ribeiro. A pretendente: 
BIANCA LOPES DE AGUIAR, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Fabio Henrique Alencar de Aguiar e de Debora da Silva Lopes de Aguiar.

O pretendente: ANTONIO DA SILVA NETO, estado civil divorciado, profissão bombeiro 
civil, nascido em Afranio, PE, no dia (17/01/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Deusvaldo Elias da Silva e de Geraldina de Santana Silva. A pretendente: 
GABRIELA DOS REIS ARAGÃO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manuel dos Reis Aragão Neto e de Alzenira Valdevino de Aragão.

O pretendente: WILKER ROSENDO NIDOVAL DIAS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1991), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Nidoval Dias Santos e de Rosana 
Rosendo da Silva Dias Santos. A pretendente: CAROLINA SOUZA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão operadora de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/10/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Andre Gonçalves da Silva 
e de Claudia Carlos de Souza.

O pretendente: WELLINGTON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Macaparana, PE, no dia (25/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Elias José da Silva e de Maria Elizabete da Silva. A pretendente: 
ALINE APARECIDA RODRIGUES, estado civil divorciada, profissão confeiteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Paulo Cesar Rodrigues e de Ivanete Maria da Conceição Rodrigues.

O pretendente: LUAN SILVA ELIAS, estado civil solteiro, profissão aeroviário, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (23/06/1995), residente e domiciliado no Parque Vitoria, São 
Paulo, SP, filho de Ubiratan Elias e de Marli Maria da Silva Elias. A pretendente: JESSICA 
SILVA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (09/07/2000), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha 
de Alfredo Bispo de Sousa Junior e de Elinalva Santos da Silva Sousa.

O pretendente: DAVÍ BONONI, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (16/01/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho 
de Margarete Bononi. A pretendente: NAIARA VELAME DE BRITO, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/09/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Plinio Velame de Brito e de Joselita Vitoria de Brito.

O pretendente: JOÃO DIAS DE SOUZA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
em Salinas, MG, no dia (19/11/1934), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Vicente Dias Rêgo e de Ana Clara de Jesus. A pretendente: ISABEL DUTRA, 
estado civil divorciada, profissão cuidadora de idosos, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no 
dia (18/04/1965), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Dutra e de Delfina Luiza da Silva.

O pretendente: CLÓVIS PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão químico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ailton Paulo de Almeida e de Silvana de Oliveira Almeida. A preten-
dente: ANA CAROLINE FERREIRA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/08/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato dos Santos e de Zenilda Ferreira Lima.

O pretendente: EDUARDO GONÇALVES LEME, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/01/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Luis Leme e de Maria Jacira Gonçalves Leme. A 
pretendente: BARBARA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (19/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel Teodoro de Souza e de Maria das Dores Silva.

O pretendente: ELVINO QUARESMA DOS REIS, estado civil solteiro, profissão gari, nascido 
em Varzelândia, MG, no dia (25/08/1967), residente e domiciliado no Parque Guaianazes, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Quaresma dos Reis e de Calurina Marques Lobato. A 
pretendente: MARIA JOSÉ DA SILVA, estado civil solteira, profissão merendeira escolar, 
nascida em São José do Belmonte, PE, no dia (01/07/1963), residente e domiciliada no Par-
que Guaianazes, São Paulo, SP, filha de José Raimundo da Silva e de Maria Ana de Jesus.

O pretendente: WESLEY FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão encar-
regado de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Ferreira da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva. A pretendente: RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/01/2002), residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba, SP, filha de Raildo Almeida Alves e de Vilma Pareira dos Santos.

O pretendente: ADELMO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
serralheiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (01/11/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adelmo Fernandes de Souza e de Cleusa Regina Eugenia. A 
pretendente: ANA CRISTINA DO CARMO SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/04/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Bispo dos Santos e de Nadia do Carmo.

O pretendente: CLAUDIANO LACERDA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão técnico 
de eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira e de Maria Lacerda Pereira. A pre-
tendente: GEOVANA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/04/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Pedro da Silva Filho e de Irene de Fatima Oliveira da Silva.

O pretendente: KENNY SEZAR DE ALMEIDA MACHADO, profissão: gerente de pro-
duto, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sezar Moreira Machado e de Ione 
Almeida Machado. A pretendente: KAMILA SILVA FREIRE, profissão: professora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edmilson Freire de Souza e de Izaira Targino 
da Silva.

O pretendente: ADRIANO DE OLIVEIRA PILAR, data-nascimento: 19/03/1985, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemar Antonio Pilar e de Maria Ca-
marão de Oliveira. A pretendente: SIMONE APARECIDA DE CAMPOS GONÇALVES, 
data-nascimento: 14/09/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Miguel 
Ramos Gonçalves e de Maria de Campos.

O pretendente: ALMIR PINHO DE FARIAS, profissão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 19/12/1994, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Maria de Farias e de Maria das Graças Pinho. A pretendente: 
GISLENE DOS SANTOS ALVES, profissão: frentista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Colinas do Tocantins, TO, data-nascimento: 12/08/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Luiz Laureano Alves e de Maria Inácio dos Santos Alves.

O pretendente: JEFFERSON SILVA OLIVEIRA, profissão: lavador de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Gervane de Oliveira e de Adriana da Silva. 
A pretendente: TABATA DA SILVA SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jair da Silva Santos e de Lilian Lima dos Santos.

O pretendente: DANIEL HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ, profissão: gari, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Maria da Cruz e de Miriam Pereira Lima da Cruz. A 
pretendente: LARISSA EVELYN SANTOS LIMA, profissão: vendedora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1995, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Nelson Barboza Lima e de Fatima Francisca dos Santos.

O pretendente: CARLOS DA CRUZ SOARES, profissão: auxiliar de materiais escola-
res, estado civil: solteiro, naturalidade: Altos, PI, data-nascimento: 14/09/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Damaceno Soares e de Maria da 
Glória Alves Soares. A pretendente: LUCIANA CRISTINA DA SILVA, profissão: assis-
tente de cobranças, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/06/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Orlando da Silva e 
de Carmen Lucia Barbosa.

O pretendente: ALEXANDER DOS ANJOS FREIRE, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 15/08/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celso Freire e de Maria Jaimes dos Anjos Frei-
re. A pretendente: ANA PAULA GONZAGA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Gonzaga e de Girlene dos Santos Gonzaga.

O pretendente: FABRÍCIO VALVERDE ARAUJO SILVA, profissão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcio Araujo Silva e de Patricia Valverde Araujo 
Silva. A pretendente: MARIA FERNANDA DO NASCIMENTO, profissão: operadora de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/2002, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Eldemir do Nascimento e 
de Maria da Paixão Ribeiro dos Santos.

O pretendente: LINCOLN SILVA FERREIRA BARBOSA, profissão: auxiliar de açou-
gueiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/12/2001, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Clayton Rogerio Ferreira Barbosa e 
de Roberta Ariana da Silva. A pretendente: KARLA MATIAS DO NASCIMENTO, pro-
fissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/06/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
de Deus do Nascimento e de Elecimara Matias.

O pretendente: JOÃO PAULO DA SILVA, profissão: controlador de acesso, estado civil: 
divorciado, naturalidade:nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 02/07/1990, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Helio Francisco Pereira da Silva e de Ilse 
Maria Martins. A pretendente: GISELE MAYARA SILVA, profissão: do lar, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1995, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Gilson Afonso da Silva e de Marilei Maria da Silva Ribeiro.

O pretendente: VICTOR HUGO VARELLA DE SOUZA, profissão: encarregado de con-
fecção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jailson de Souza e de Flavia Verella de 
Souza. A pretendente: AMANDA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/2000, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Agnaldo Teixeira de Oliveira e de Andrea da Silva Pereira.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
Es

te
 d

oc
um

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

 p
or

 L
ilia

n 
R

eg
in

a 
M

an
cu

so
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 1

12
3-

D
C

9D
-0

B4
B-

C
80

A.




