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Alfredo Soares – Humberto de Freitas (Ilus-
tr) - Gente – Acostumado a criar e gerir grandes 
e internacionais empresas, Alfredo possui o perfil 
de exitoso empreendedor, desejado por muitos 

e conseguido por poucos. Seus feitos não deixam dúvidas 
quanto à sua gana e instinto comercial. Resolveu transmitir 
seus conhecimentos nesta obra. Reuniu empresários de ponta, 
particularmente no âmbito do e-commerce e soube extrair um 
excelente suco com sabor de vitória. O grande segredo reside em 
reinventar-se, colocar-se no lugar dos consumidores e oferecer-
lhes cobertura às suas demandas. Parece simples, mero clichê. 
Nada disso! Muita atenção é o mínimo que Alfredo recomenda 
e, prá sorte do leitor, ilumina o caminho das pedras. Necessário 

para empreendedores, gestores, vendedores, etc.

Bora Varejo 

T. H. Marshal – Tom Bottomore – Luiz 
Antonio Oliveira de Araújo (Trad) – Unesp 
– Editada primeiramente em 1950, continua sua 
missão de mostrar como as sociedades deveriam 

tratar seus cidadãos. Embora tenha como cenário a Europa, 
nós latinos poderemos perfeitamente sorver nessa grandiosa 
taça contendo preciosos ensinamentos. Na realidade, pouco 
evoluímos, apesar de imensas possibilidades midiáticas, todas 
fartamente disponíveis. Obra de real valor sócio antropológico, 
para filósofos, professores, estudantes e profissionais voltados 

aos princípios e fundamentos sociais.

Cidadania e Classe Social

Alexandre Motta – Letras Jurídicas – Título e 
sub título da obra, de pronto mostra a que veio. O 
mundo “Covidado” tomou um chacoalhão. As pessoas 
e corporações necessitaram adequar-se de maneira 
inapelável e urgentemente. Poucas vezes, em seu 

histórico moderno, o universo foi compelido a recondicionar-
se. No Direito, não foi diferente. Seus profissionais, sempre 
diligentes, terão nesta obra, explicações de um verdadeiro 
mestre, de como navegar e sobreviver nesse tortuoso mar que 
é o enquadrar-se às normas vigentes para comercial e merca-
dologicamente angariar e fidelizar clientela. Deve ser lida por 
todos os profissionais do Direito e marketing. Muito oportuna.

O Novo Marketing Jurídico: Possibilidades e 
aplicabilidades das ferramentas de marketing 
jurídico baseadas no provimento 205/2021

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: JHONATAN PEREIRA NIGRO, profissão: consultor de investimentos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 
20/03/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcio 
Aparecido Nigro e de Maria Angelica Pereira de Lima. A pretendente: LARISSA PINHEIRO 
SPÍNOLA, profissão: consultora jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: em Vitória da 
Conquista, BA, data-nascimento: 08/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Leonardo Spínola Oliveira e de Aydi Aparecida Pinheiro Spínola.

O pretendente: ARUAN MARTINS DEBONI, profissão: corretor de imóveis, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 16/11/1992, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Anselmo Deboni e de Valdirene 
Martins Deboni. A pretendente: DÉBORA FIORITO MANCINI, profissão: bancária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 16/03/1987, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Henrique José 
Mancini e de Angela Cristina Fiorito Mancini.

O pretendente: GUSTAVO TROVALIM JORDÃO, profissão: analista de sistema, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 16/08/1994, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mario Sergio Fonseca 
Jordão e de Sonia Regina Trovalim Jordão. A pretendente: JULIANE PRESENCE DA 
COSTA, profissão: analista de sistema, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Penha de França, SP, data-nascimento: 03/09/1997, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Silvio Luis da Costa e de Ines Aparecida Presence.

O pretendente: CARLOS MESQUITA AGUIAR, profissão: analista de sistema, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Livramento de Nossa Senhora, BA, data-nascimento: 
09/02/1982, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Car-
mélio Pessôa Aguiar e de Eulice Maria de Souza Mesquita Aguiar. A pretendente: PAULA 
PEREIRA DE AQUINO, profissão: podóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 30/10/1989, residente e domiciliada nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Paulo de Aquino e de Noemia Pereira Santos de Aquino.

O pretendente: ELSON DA SILVEIRA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 09/09/1972, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sinval da Silveira Silva e de 
Floriza Oliveira Silva. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA FREITAS DO NASCIMENTO, 
profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, 
data-nascimento: 14/05/1975, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Aurino Joaquim do Nascimento e de Severina de Freitas do Nascimento.

O pretendente: VAGNER NUNES, profissão: gestor de T.I, estado civil: divorciado, natura-
lidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 10/08/1978, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de João Benedicto Nunes e de Neuza Batista do Monte. A 
pretendente: MICHELE SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: administradora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 14/09/1990, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luis Fernando Silva de Oliveira 
e de Maria Ivanete Menezes dos Santos.

O pretendente: VAGNER FREITAS PEREIRA, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/03/1970, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Daniel Freitas Pereira e de 
Inez Belli Pereira. A pretendente: VANDERLI MOREIRA LIMA, profissão: técnica de 
enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Teofilo Otoni, MG, data-nascimento: 
12/02/1974, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, filha de Cassimiro Moreira 
Lima e de Jacinta Lopes Moreira.

O pretendente: EDIMAR PEREIRA VIANA, profissão: auxiliar de lojista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ibipeba, BA, data-nascimento: 17/10/1971, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Osmar Pereira Viana e de Naldir 
Pereira Lima. A pretendente: ALINE LIMA DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/01/1985, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Vitor José de Oliveira e de 
Vera Lucia de Lima.

O pretendente: RODRIGO LUIZ FERREIRA, profissão: supervisor financeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 06/05/1981, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Dorival Luiz Fer-
reira e de Lindalva Ferreira Braz e Ferreira. A pretendente: JOELMA CALDEIRA DE 
OLIVEIRA, profissão: analista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 23/04/1980, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Caldeira de Oliveira e de Marcia da Penha de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO CALDEIRA NAVA, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Marília, SP, data-nascimento: 23/01/1981, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Nazir Nava e de Maria Angela Caldeira 
Nava. A pretendente: SAMANTA HERNANDES LOPES DA SILVA, profissão: advogada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 
11/01/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Moacir 
Lopes da Silva Junior e de Sorel Hernandes Lopes da Silva.

O pretendente: MARCELO PINHEIRO MONTANHER, profissão: desenvolvedor de sof-
tware, estado civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 14/10/1991, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Rinaldo Antonio Montanher 
e de Claudia Mara Pinheiro Montanher. A pretendente: NATÁLIA MENEGHEL GREC-
CO, profissão: compradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França, SP, data-nascimento: 26/11/1986, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Douglas Grecco e de Magali Meneghel Grecco.

O pretendente: WARLEY PRIMO SOUSA, profissão: assistente de suprimentos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 30/05/1991, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Medina 
Sousa e de Maria Zenaide Primo Sousa. A pretendente: ANA PAULA DE OLIVEIRA 
ALVES, profissão: assistente jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Bela Vista, SP, data-nascimento: 17/05/1991, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Maria de Oliveira Alves.

O pretendente: GABRIEL SOUSA LUCAS, profissão: programador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/11/1996, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Lustoza Lucas e de Valdenir Sousa de Queiroz 
Lucas. A pretendente: CAROLINE CORREIA LIMA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 16/07/1996, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Dagmar Souza Lima e de Kelly Correia dos Santos.

O pretendente: WILLIAM BRITEZ PINTO, profissão: coordenador de T. I., estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 18/06/1992, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Bernardino Pinto 
e de Marcia Maria Britez Pinto. A pretendente: CAROLINE DA SILVA PAIM, profissão: 
engenheira ambiental, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, 
data-nascimento: 22/11/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Jeferson Bispo Paim e de Iracema Aparecida da Silva Paim.

O pretendente: ALEXANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, profissão: advogado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 27/07/1980, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Domingos Neves de 
Oliveira e de Severina Gonçalves de Oliveira. A pretendente: TATIANE SILVA DE OLIVEI-
RA, profissão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, 
SP, data-nascimento: 15/03/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Martins de Oliveira e de Eliana Pereira da Silva de Oliveira.

O pretendente: LUCAS SANTOS VILLAR ARIAS, profissão: analista de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 01/08/1994, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Villar 
Arias e de Adélia Cristina Vieira dos Santos. A pretendente: CAMILLA RIBEIRO CAVDEN 
SANTOS, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Mariana, SP, data-nascimento: 08/07/1995, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Maurício Cavden Santos e de Andréa Ribeiro Cavden Santos.

O pretendente: CLINGER CARDOSO JUNIOR, profissão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santa Efigênia, SP, data-nascimento: 
01/12/1973, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Clinger 
Cardoso e de Neide Cardoso. A pretendente: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA, profissão: 
biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 
09/09/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Cláudio de Oliveira e de Jovelina Cristina de Oliveira.

O pretendente: JAILSON ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, profissão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 03/09/1999, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jailson Alves dos Santos e de 
Debora Cristina de Alcantara Ferreira. A pretendente: YASMIN GABRIELA DE OLIVEIRA 
BERNARDO, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em Gua-
rulhos, SP, data-nascimento: 16/09/2003, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Claudio Donizeti Bernardo e de Maria Claudia de Oliveira.

O pretendente: ROBERTO ALVES JUNIOR, profissão: gestor de recursos humanos, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-nas-
cimento: 24/01/1965, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Roberto Alves e de Darci da Silva Couto Alves. A pretendente: SELMA REGINA DE 
OLIVEIRA, profissão: massoterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capi-
tal, Belenzinho, SP, data-nascimento: 30/04/1964, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Clélio Bispo de Oliveira e de Maria Geni Garcia de Oliveira.

Murillo Torelli Pinto (*)
 

A Lei Federal 8.989 de 24 
de fevereiro de 1995 
estabeleceu que o IPI 

volte a ser cobrado a partir 
de 1° de janeiro de 2022. 
Analisando as regras atuais 
as pessoas deficiência podem 
comprar um carro novo com 
valor de até R$ 140 mil e pe-
dir isenção de IPI. No caso do 
ICMS, o teto para isenção só 
cobre valores até R$ 70 mil. 

Comparando o valor de isen-
ção do ICMS com os valores 
praticados pelas montadoras 
(com constantes reajustes) 
quase nenhum veículo pode 
ser vendido com o benefício, 
até mesmo os R$ 140 mil 
para isenção do IPI já são su-
perados por vários modelos. 
Considerando o alto valor dos 
veículos, que supera o teto dos 
benefícios fiscais para PCD e o 
fim da legislação que beneficia 
as pessoas com deficiência, as 
montadoras e concessionárias 
de veículos estão encontrando 
um novo “filão” para vender 
seus carros, a chamada venda 
para CNPJ ou venda direta. 

Nessa modalidade, o veículo 
é faturado e a nota fiscal é 
emitida diretamente da mon-
tadora ou importadora para 
o CNPJ comprador, sendo 
esse o consumidor final do 
veículo. Toda intermediação 
com o comprador é feita pela 
concessionária, que recebe 
da montadora uma comissão 
do negócio. Nessa modalida-

CNPJ do MEI é a ‘alternativa’ ao 
PCD para comprar veículo novo?
O benefício que permite pessoas com deficiência (PCD) comprem carros com descontos tributários 
deve acabar em 2021
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VA sócio do MEI usar seu dinheiro 

(pessoa física) para comprar 
um carro pela pessoa jurídica 
que será usado particularmen-
te pela PF. 

Essa confusão afeta um prin-
cípio da contabilidade chama-
do de Princípio Da Entidade, 
onde não se deve confundir os 
patrimônios particulares (dos 
seus sócios) com o patrimônio 
da empresa, gerando riscos de 
fiscalizações e autuação. Já 
o segundo ponto é: comprar 
como MEI tem benefício fiscal? 
Não, diferentemente do PCD, 
a venda direta para CNPJ 
não tem redução tributária, o 
desconto é uma mera relação 
comercial entre a montadora 
e o cliente. 

A atenção fica então no fato 
de que esse veículo quando 
comprado por uma empresa 
sofre depreciação fiscal. No 
veículo de passeio essa de-
preciação é de 20% ao ano, 
após 5 anos esse veículo tem 
na empresa seu valor zerado, 
mas ainda deve ter um valor de 
mercado, fato que na venda vai 
gerar um ganho de capital com 
tributação de IRPJ e CSLL. 
Comprar o veículo 0km como 
MEI parece ser uma solução 
rápida no primeiro momento, 
mas devem ser analisados os 
prós e contras nessa modalida-
de de compra para evitar sofrer 
com problemas no futuro. 

(*) - É professor de Contabilidade 
Financeira e Tributária 

da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

de de compra os descontos 
praticados pelas montadoras 
podem ser generosos entre 
10% e 30%, por exemplo. Essa 
operação de venda direta não 
é nova. Indústrias, comércios, 
prestadores de serviços e loca-
doras compram seus veículos 
dessa forma há anos. 

Contudo os consumidores 
pessoa física também se inte-
ressaram por essa modalidade 
de compra. E a forma mais 
simples rápida para conseguir 
o CNPJ para comprar com des-
conto é abrindo um Microem-
preendedor Individual (MEI). 

Segundo o portal do empre-
endedor (Governo Federal) o 
MEI é o pequeno empresário 
individual que atende as con-
dições abaixo relacionadas: 

• Tenha faturamento limi-
tado a R$ 81.000,00 por 
ano; 

• Que não participe como 
sócio, administrador ou 
titular de outra empresa; 

• Contrate no máximo um 
empregado; 

• Exerça uma das atividades 
econômicas previstas no 
Anexo XI, da Resolução 
CGSN nº 140, de 2018, o 
qual relaciona todas as 
atividades permitidas 
ao MEI. 

Com um custo mensal 
de no máximo R$ 66,00 é 
possível ter o CNPJ - MEI e 
comprar um veículo com um 
bom desconto, tudo “parece 
ser” muito simples e fácil, 
mas não é. Vou apresentar 
dois pontos para atenção 
antes de comprar. O primeiro 
ponto de atenção é: o MEI 
tem capacidade de comprar 
um carro? Com faturamento 
máximo de R$ 81.000,00, a 
possível resposta para essa 
pergunta é não. A resposta 
é ainda mais negativa se 
esse MEI foi aberto apenas 
para comprar o carro, não 
exercendo operações de 
produção, comercialização 
ou prestação de serviços. 

A solução para esse fato é o 

O ano de 2021 está na reta fi-
nal e já é possível analisar dados 
e projetar os próximos passos. 
No terceiro trimestre (de julho 
a outubro), o varejo apresen-
tou crescimento em eventos 
e o consumidor demonstrou 
interesse em retomar a atenção 
ao que há de novo no mercado. 
Momento mais do que propício 
para novas campanhas! Com o 
avanço da vacinação no país, o 
consumidor está voltando aos 
hábitos de consumo que cos-
tumava ter antes da pandemia.

“É possível observar um 
crescimento em todos os seg-
mentos. Desde a ‘adquirência’, 
que é a venda de meios de pa-
gamentos, cartões de crédito, 
bens de consumo, até o varejo 
alimentar dos não essenciais e 
demais setores”, detalha Julio 
Bastos, Head de Trade Marke-
ting. As perspectivas para o 
último trimestre são positivas. 
Fechamos o 3º trimestre com 
76% de aumento em nosso 
faturamento e 96% em margem 
comparado a 2021. 

“Já fechamos grandes ações 
e projetos para o fim de ano 
e a projeção é de superação 
da meta, com expectativas de 
atingir 85% a mais de fatura-
mento e 105% em margem de 
contribuição comparado ao ano 

anterior. Fazer parte da estra-
tégia dos nossos clientes de 
maneira consultiva e inovadora 
gerou um ganho exponencial 
de resultado e fidelização, sem 
contar os novos parceiros con-
quistados em diversos setores”, 
conta o diretor executivo do 
Gi BPO, divisão de Business 
Process Outsourcing, Rogério 
Falzoni.

Os segmentos financeiros que 
envolvem vendas de máquinas 
de cartão e cartão de crédito e 
de bebidas tiveram destaques 
positivos durante 2021. “Para 
o caso de vinhos, onde temos 
uma forte marca entre os 
nossos clientes, observamos o 
crescimento do setor em 34% 
no primeiro quadrimestre do 
ano”, exemplifica Falzoni.

Para 2022, a Close to Consu-
mer pretende inovar o mapa de 
ofertas e investir diretamente 
para a melhoria contínua e 
inovação dos serviços. “Isso 
inclui entregar aos nossos 
clientes desde a campanha de 
incentivo, execução de PDV, 
vendas diretas e indiretas, 
desenvolvimento de material 
de PDV até desenhar de forma 
estratégica os modelos de exe-
cuções customizadas”, finaliza 
Bastos. - Fonte e mais informa-
ções: (www.gigroup.com.br).

Modelos de execução 
customizada para clientes

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

O pretendente: RODRIGO DA SILVA BITTENCOURT, profissão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudio Almeida Bittencourt e de Ivanilda da 
Silva. A pretendente: AMANDA DIOLINDO BISPO, profissão: técnica de hemoterapia, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/2000, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Bispo e de Geni Diolindo Bispo.

Toda intermediação 
com o comprador é feita 
pela concessionária, que 

recebe da montadora uma 
comissão do negócio.
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