
Traduzido como de baixo toque, ou seja, com baixo nível de interação, 
o varejo low touch tem como objetivo escalar processos e reduzir os 
custos envolvidos, o que permite melhorar a experiência do consu-
midor e potencializar os lucros do negócio. Esse modelo de negócio 
não é tão recente, mas passou a ganhar destaque com a pandemia 
da Covid-19, devido à necessidade de distanciamento social.   
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Política

   
Leia na página 6

De acordo com um novo estudo da Oracle e Pamela Rucker, consul-
tora de CIO e instrutora de Desenvolvimento Profissional de Harvard; 
pessoas no mundo todo estão exigindo mais progresso em relação às 
iniciativas sociais e de sustentabilidade e esperam que as empresas 
sejam mais proativas.   

Maioria acredita que os robôs terão 
sucesso onde os humanos falharam

A forma de lidar com o frete é um dos assuntos mais impor-
tantes no planejamento de todo e-commerce.  Ao mesmo tempo 
que pode ser percebido como um obstáculo, quando entendido 
como uma estratégia, viabiliza as vendas online. A cobrança do 
serviço interfere diretamente no preço final da compra, sendo 
um dos grandes motivadores de abandono de “carrinho”. Muitas 
vezes, o consumidor visualiza o valor do produto, se interessa 
em comprá-lo, mas desiste da operação quando considera o valor 
do envio alto.   

Frete: como definir o preço da entrega do 
seu e-commerce
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Curso de empreendedorismo para mais de 
100 mil jovens

@Uma formação gratuita em empreendedorismo. Esta é a 
proposta da organização estudantil Students for Liberty 

Brasil (SFLB - studentsforliberty.org/brazil), que deve con-
templar mais de 100 mil jovens da rede pública de ensino este 
ano. “O Brasil Empreende nasce de uma necessidade. Com 
as mudanças no mercado de trabalho e a pandemia, vimos a 
atuação autônoma crescer nos últimos anos, principalmente 
entre os jovens, um público carente de orientações”, explica 
Nycollas Liberato, diretor Executivo do SFLB. “Nosso intuito é 
oferecer a eles as ferramentas necessárias para que empreen-
dam com segurança”, completa. A iniciativa é voltada especial-
mente para adolescentes e jovens adultos da rede pública de 
ensino. O curso é totalmente online, dividido em 10 módulos 
que abordam os principais temas do empreendedorismo, como 
economia, captação de clientes, vendas, planejamento e muito 
mais.     Leia a coluna completa na página 6

Reprodução: https://studentsforliberty.org/brazil/

Fidelizar clientes é muito mais 
importante do que se preocupar 
apenas em atrair volumes 
crescentes de novos consumidores. 
Afinal, de nada adianta oferecer um 
produto ou serviço de excepcional 
qualidade, sem garantir que o 
consumidor busque sua marca 
novamente para uma futura 
compra.

Conquistar a fidelização dos consumi-
dores depende obrigatoriamente de 

um bom relacionamento entre as partes. 
Um simples feedback positivo é capaz de 
bombardear positivamente a imagem da 
marca no mercado, atestando a qualidade 
do atendimento e produto oferecidos, 
atingindo outros que procuram pelas 
mesmas soluções.

Em uma pesquisa feita pela SmarterHQ, 
90% dos consumidores estão dispostos 
a oferecer seus dados de comporta-
mento às companhias, em troca be-
nefícios adicionais que melhorem sua 
experiência de compra. Os benefícios 
são inegáveis – assim como os preju-
ízos no pior cenário de atendimento. 
Um cliente insatisfeito pode impactar 
muitos outros negativamente, ocasio-
nando um efeito cascata que nenhum 
empresário deseja passar.

É preciso resolver as dores de seu 
público-alvo, entender seus anseios e 
necessidades e, acima de tudo, garantir 
que ele volte a procurar seus serviços 
futuramente. Seja por via própria ou por 
indicação para terceiros. Como fidelizar 
clientes?

O consumidor é o melhor vendedor do 
seu negócio. Em um mercado completa-

Fidelizar clientes é mais importante 
do que conquistar novos
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mente digital, se torna muito fácil encon-
trar inúmeras companhias dispondo dos 
mesmos produtos e serviços. O mercado 
está repleto do “mais do mesmo”, o que 
eleva a importância e necessidade de es-
tratégias de fidelização para seus clientes. 
Conquistar tal satisfação e recompra vai 
muito além do que oferecer os famosos 
programas de pontuação. 

O leque de bonificações deve ser mui-
to maior e inovador, com pacotes mais 
atrativos que façam sentido para o perfil 
e desejos de seus usuários. Tenha uma 
promoção real e diferenciada, que esti-
mule a geração de verdadeiros discípulos 
de engajamento do seu negócio. Fora as 
recompensas financeiras em cashback 
a serem utilizados em futuras compras, 
os programas de evolução se mostram 
extremamente vantajosos para fidelizar 
clientes. 

A cada aquisição, o consumidor pode 
conquistar um novo selo de comprador, 
com a acumulação de scores conforme 
os valores gastos. Em cada categoria 
atingida, novos prêmios podem ser 
oferecidos como recompensa – seja por 

meio de vouchers em jantares, descontos 
exclusivos, milhas de viagem, dentre 
muitos outros. Use a criatividade a seu 
favor, sempre visando trazer a melhor 
experiência possível com sua marca.

A importância dos canais de 
comunicação na fidelização  
dos clientes

As estratégias de fidelização dos clien-
tes são imensamente eficazes por si só. 
Mas, quando engajadas ainda mais via 
os mais modernos e interativos canais 
de comunicação, poderão conquistar re-
sultados ainda melhores. Cada segmento 
e nicho de atuação possui sua própria 
vertente e perfis de consumidores. 

Por isso, antes de delimitar qualquer 
ação de fidelidade, é imprescindível en-
tender minuciosamente todas as trilhas de 
abordagem possíveis e, como estabelecer 
uma comunicação saudável e flexível 
com todos. Emerja no universo de seu 
público-alvo. Reconheça suas demandas 
e, se adeque às suas necessidades. Fide-
lizar seus clientes não exige nenhuma 
estratégia mirabolante ou revolucionária. 
Atitudes simples podem surtir efeitos 
tão excelentes quanto, independente do 
porte ou foco de atuação da empresa.

Temos que nos adequar ao mundo no 
qual iremos afetar. Do pequeno negócio, 
à grande corporação. Do perfil tímido, 
ao comunicativo. Do despojado, ao mais 
contido. São diversos perfis e hábitos dis-
tintos, mas que quando compreendidos 
e solucionados de forma personalizada, 
trarão uma série de clientes satisfeitos 
e fiéis ao seu negócio.

(Fonte: Luiz Correia é Head of Sales especialista 
em estratégias e performance de comunicação 

digital para companhias de diversos segmentos na 
Pontaltech (https://www.pontaltech.com.br/).

'BMW X6 na versão limitada ‘Black Vermilion’
Tornar um ícone ainda mais exclusivo é uma tarefa difícil, 

mas não para o BMW X6. Consagrado e mais cotado quando o 
assunto são os Sports Activity Vehicle (SAV) Coupé, o modelo 
ganhou uma versão, limitada a 30 unidades, com pintura Frozen 
Black e grade dianteira pintada na cor vermelha com iluminação 
noturna, e chega ao país custando R$ 729.950. Produzida na 
fábrica do BMW Group em Spartanburg, nos EUA, e baseada 
na versão xDrive40i, a Black Vermilion conta ainda, como 
diferenciais na parte estética, com rodas de 22 polegadas e 
design exclusivo, pinças de freio na cor vermelha, badge alu-
sivo à versão no console central e bancos de couro preto com 
costuras também vermelhas. Transmissão automática de oito 
velocidades e tração integral, permite ao modelo acelerar de 
0 a 100km/h em apenas 5,5 segundos e velocidade máxima de 
250km/h.    Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: BMW Press

QuAIs RIsCOs 
DE sEguRANçA 
O METAVERsO 
PODE OCuLTAR?

    Leia na página 4

Venda de veículos
As vendas de veículos automotores 

novos tiveram queda de 6,07% em 
abril em comparação ao mesmo mês 
do ano passado. Foram comerciali-
zados 270.560 veículos, ante 288.045 
em abril de 2021. Em comparação a 
março último, o declínio foi menor, 
de 1,11%. Já no acumulado do ano 
(de janeiro a abril), as vendas somam 
996.900 unidades, 7,18% a menos do 
que o registrado no mesmo período do 
ano passado (ABr). 

CyBERsEguRANçA

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quais-riscos-de-seguranca-o-metaverso-pode-ocultar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-05-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-05-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-pantano-da-politica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/maioria-acredita-que-os-robos-terao-sucesso-onde-os-humanos-falharam/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/frete-como-definir-o-preco-da-entrega-do-seu-e-commerce/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/entenda-o-impacto-do-varejo-low-touch/


Estratégias 
necessárias para 
acompanhar as 

inovações no Comex

Quando olhamos 
para o cenário de 
Comércio Exterior no 
Brasil, é praticamente 
unânime a existência 
de um amplo 
movimento rumo à 
transformação digital

Isso significa, na prática, 
que grande parte dos 
envolvidos no segmento 

estão utilizando ferramen-
tas inovadoras em prol de 
uma série de benefícios 
importantes. Fato é que a 
tecnologia tem reformulado 
engrenagens cruciais para 
o andamento de operações 
rotineiras para importado-
ras e exportadoras, atri-
buindo um novo estágio 
de agilidade, segurança e 
eficiência à gestão em sua 
totalidade. 

Entretanto, se por um 
lado esse é um objetivo cujo 
investimento se justifica 
pela grande quantidade 
de vantagens a serem ex-
traídas, não é fácil dar o 
primeiro passo e superar 
um passado de processos 
manuais, especialmente 
para empresas com pouca 
ou quase nenhuma exper-
tise no campo tecnológico. 
Isso posto, algumas reco-
mendações são necessárias 
e podem servir de referên-
cia para um planejamento 
estratégico que aproveite 
todo o potencial por trás da 
inovação.
	 •	É preciso contar com 

as soluções adequa-
das - Neste contexto, 
o Governo Federal tem 
implantado programas 
que contam com a fi-
nalidade de facilitar a 
comunicação entre ins-
tituições públicas e 
privadas, por meio de 
ferramentas apoiadas 
no ambiente digital. Sem 
dúvida, ainda existe um 
longo espaço para apri-
moramento, na medida 
em que muitos desses 
sistemas estão sendo 
testados. 

  Até por essa postura 
de escalabilidade, é 
essencial que empresas 
da área se mantenham 
atentas, de olho em atu-
alizações e mudanças 
que não deixarão de 
surgir. Afinal, o próprio 
conceito de inovação 
carrega em si o pres-
suposto de melhoria 
contínua, o que torna 
o quadro bastante pro-
missor para o futuro 
do Comércio Exterior. 
Claro, é importante 
destacar que hoje já é 
possível reformular a 
gestão como um todo, 

passando por etapas 
cruciais para o anda-
mento do negócio. 

  No mercado, existem 
provedores preparados 
para analisar a realidade 
operacional da compa-
nhia e apontar, de for-
ma estratégica, onde e 
como a tecnologia pode 
ajudar. Pensando nisso, 
o gestor deve conside-
rar aspectos relevantes 
na hora de contratar 
determinado produto, 
sempre priorizando so-
luções reconhecidas e 
que vão além do aspecto 
processual, o que nos 
leva ao próximo tópico. 

	 •	Parceria especializa-
da traz clareza para 
transição ao digital - 
Acompanhar a onda de 
inovação não é uma tare-
fa de simples execução. 
Exige uma mudança 
cultural, pois afeta hábi-
tos de trabalho que por 
anos foram dominantes 
no segmento. Portanto, 
é de suma importân-
cia que as empresas 
busquem um suporte 
especializado, para que 
o uso da máquina seja 
consciente, provocando 
os resultados desejados 
e correspondendo às ex-
pectativas depositadas 
pelos profissionais. 

  Com uma estrutura 
tecnológica funcional, 
somada ao conhecimen-
to técnico de especialis-
tas no setor, a empresa 
conseguirá absorver, 
quando for necessário, 
todas as iniciativas ela-
boradas pelos órgãos 
vigentes, sem maiores 
dificuldades ou empe-
cilhos. Essa condição 
positiva de disrupção 
traz estabilidade para as 
atividades, deixando-as 
em um ritmo produtivo 
condizente com as de-
mandas atuais. 

Encerrando o artigo, des-
taco que a tecnologia é 
peça-chave para que a 
modernização do Comex 
continue avançando, cul-
minando em um ambiente 
cada vez mais competitivo. 
Porém, também é indis-
pensável que lideranças do 
Comércio Exterior utilizem 
o componente digital sob 
um viés estratégico. 

Desse modo, a relação de 
importadoras e exportado-
ras com o Governo Federal 
deixará de ser um entrave, 
abrindo portas para uma 
comunicação agilizada, sim-
plificada e compatível com 
a realidade global. 

(*) - É Diretor Comercial na eCOMEX 
NSI (www.ecomex.com.br).

Renato Figueiredo (*)
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Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 21/03/2022. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 960 -
19º andar, Cj. 1.903, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social,
conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Com as
declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr.
André Kissajikian, Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, Carlos de Gioia, para
secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação deixou de ser
publicado de conformidade com o disposto no parágrafo quarto (§4º), do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei de Sociedades Anônimas”). Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos
acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas as abstenções legais, o seguinte:
Deliberações: 1) - Foram aprovados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da
Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2021, documentos esses publicados no Jornal Data Mercantil (impresso e
digital) na edição do dia 04 de março de 2022, pág.10, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face
ao que trata o parágrafo 4º (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76; 2) - Foi decidido que a destinação do
resultado apurado no exercício social de 2021, será transferido para a conta de Reserva de Lucros. Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como
ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 21 de março de 2022.
André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AA - Empreendimentos
e Participações S/A, por seu procurador, Carlos de Gioia; André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian
e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP. Certifico o Registro sob o n° 172.516/22-5,
em 04/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Oscar Fernando Daniel (*)

Com a projeção de alcançar uma movimentação de US$ 
33,3 bilhões em 2025 (de acordo com estudos da Markets 
and Markets), o mercado de Business Intelligence (BI) 
continua em expansão. A tecnologia, baseada na análise e 
transformação de dados, já apoia decisões estratégicas nas 
organizações há algumas décadas, e melhora continuamente, 
acompanhando a evolução nos modelos de gestão, cada vez 
mais inteligentes e automatizados.

Os números comprovam: a 32ª Edição da Pesquisa Anual 
do Uso de TI, realizada pela FGV, com 2.636 médias e gran-
des empresas brasileiras, mostra que projetos focados em 
Inteligência Analítica (Analytics), incluindo BI, BA e CRM, e 
ERP, estão no topo das prioridades de TI das empresas. E o 
uso do Business Intelligence vem se expandindo em divisões 
corporativas que até recentemente não eram beneficiadas por 
ferramentas desse tipo, como áreas de humanas (Recursos 
Humanos) e criação (Marketing).

Em um cenário de transformação digital, onde dados são 
considerados o novo petróleo, o acesso a informações ge-
renciais, de forma organizada e parametrizada, empodera 
diferentes áreas de negócios, que passam a contar com re-
latórios dinâmicos, previsões e diversos outros indicadores, 
agilizando a tomada de decisões e otimizando o desempenho 
de forma geral.

Engana-se quem pensa que o BI perdeu espaço para outras 
tecnologias de análise de dados. Ao contrário, foi incrementa-
do com recursos de Inteligência Artificial (AI), Programação 
Neurolinguística (PNL) e Aprendizado de Máquina (ML), 
ampliando significativamente a capacidade de processamento 
e tratamento de dados de diferentes fontes internas (dados 
corporativos) ou externas (como pesquisas de mercado).

Cada vez mais conectadas, as empresas entenderam que 
o Business Intelligence é uma ferramenta que potencializa 
a gestão com análises de cenários diversos e predições, aju-
dando a determinar os próximos movimentos de toda cadeia 
produtiva. Nesse sentido, a implementação de ferramentas 
de BI em sistemas de ERP veio para atender às necessidades 
de uma gestão integrada, ágil e transparente.

Num futuro próximo, quando graças à conectividade do 
5G a maioria das empresas tiver migrado seus dados para 

O Business Intelligence é uma ferramenta que potencializa a 
gestão com análises de cenários diversos.

A transformação digi-
tal revolucionou a 
relação entre os con-

sumidores e as empresas, 
principalmente diante do 
aumento significativo das 
opções de produtos, serviços 
e concorrentes disponíveis 
no mercado. 

Diante deste cenário, a 
Track.co, startup referência 
em experiência do cliente 
no Brasil, divulgou o CX 
Trends - estudo anual para 
mapear o comportamento 
das empresas diante da jor-
nada do cliente. O CX Trends 
é referência no setor e traz 
com detalhes as principais 
tendências da experiência 
do cliente. 

Realizado anualmente 
pela Track.co, indica da-
dos atuais, qualitativos e 
quantitativos, para guiar 
os profissionais e empresas 
que querem se preparar 
para as novidades e desafios 
do Customer Experience. 
Segundo o levantamento, 
63,3% das empresas que 
participaram da pesquisa 
têm como foco de atuação 
a área de User Experience, 
a qual monitora, planeja e 
conduz a experiência do 
usuário diante de um pro-
duto ou serviço. 

Em segundo lugar, o Pro-
duct Experience correspon-
de a 44,6% das instituições 
que também atuam nessa 
área de forma mais incisiva. 

A transformação digital revolucionou a relação entre os 
consumidores e as empresas.

Marcas estão mais preocupadas 
com a opinião de seus clientes

A experiência do cliente é peça-chave para o sucesso de qualquer organização

em pesquisas de satisfação, 
como o famoso NPS, é pos-
sível traçar estratégias que 
mudem a postura da em-
presa diante de uma dor do 
cliente. Só assim é possível 
usar o CX em sua total potên-
cia para alavancar qualquer 
negócio”, afirma o Tomás.

O indicador é animador, 
já que é possível enxergar 
profissionais do setor se atu-
alizando. No entanto, diante 
do aumento na demanda de 
pessoas especializadas em 
fundamentos analíticos para 
atuar na área de CX nos pró-
ximos anos, possivelmente 
teremos um desafio para o 
mercado em atender esta 
necessidade.

De acordo com Tomás, o 
setor de CX vai demandar 
mais ainda dos departamen-
tos operacionais, times de 
tecnologia e desenvolvimen-
to de produtos. 

“Não há mais espaço para 
ambientes digitais que não 
são intuitivos. As empresas 
precisam desenvolver apli-
cativos, sites e plataformas 
focadas na experiência do 
usuário. Para suprir todo 
esse setor que tende a cres-
cer ainda mais, será preciso 
uma movimentação do mer-
cado de trabalho que já sofre 
com a falta de profissionais 
qualificados em TI no Brasil”, 
finaliza o CEO. - Fonte e 
outras informações, acesse: 
(https://track.co/).

De acordo com Tomás Du-
arte, CEO e cofundador da 
Track.co, esse é um indício 
de que as corporações estão 
entendendo que há bons re-
sultados quando o foco é no 
consumidor diante de seus 
produtos e serviços. 

“É possível afirmar que, 
diante de tantas mudanças 
do comportamento do con-
sumidor, as empresas enten-
deram que precisam acom-
panhar a jornada do cliente 
mesmo após a conclusão da 
compra. A redução do in-
vestimento em experiência 
de marca se dá pelo fato de 
que o cliente satisfeito já 
cumpre esse papel”, explica 
o executivo.
	 •	O futuro do setor  -  A 

pesquisa também reve-
lou que cresceu signifi-
cativamente o interesse 

por profissionalização 
em Customer Experien-
ce, sobretudo na área 
de Analytics, voltada 
para CX e CRM, o que 
indica o interesse em 
focar todos os processos 
através de análise de 
dados. “As organizações 
data-driven possuem 
seus processos voltados 
para a análise de dados, 
ou seja, as tomadas de 
decisões e estratégias 
são desenvolvidas com 
base na coleta e inter-
pretação de informações 
específicas fornecidas 
pelos próprios clientes 
ao longo da jornada de 
compra. 

De acordo com análise 
completa do sentimento 
do consumidor, coletado 
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Business Intelligence: apoio a decisões 
em todas as áreas da operação

múltiplas nuvens, as aplicações baseadas em web (SaaS) 
proverão respostas para suporte a decisões gerenciais e 
operacionais ainda mais assertivas e imediatas.

A democratização do BI em diferentes setores apoia o 
crescimento colaborativo das corporações, promovendo 
compartilhamento de informações, integração entre depar-
tamento e inputs. Por exemplo, dados extraídos do CRM 
podem ser convertidos em indicadores que apoiam as ações 
de marketing ou o desenvolvimento de novos produtos e/
ou serviços.

Outra forma de aplicação do BI pode ser conferida às áreas 
de RH, tanto na gestão de talentos como em políticas de 
reconhecimento e premiação, favorecendo as estratégias de 
EX (Employee Experience – Experiência do Funcionário), 
com ganhos diretos em engajamento de equipes e impacto 
positivo na produtividade.

Não é à toa que as empresas que contam com a inteligência 
de negócios são mais preparadas para lidar com ambientes 
dinâmicos, onde as decisões precisam ocorrer de forma 
rápida e propositiva, para a companhia não perder espaço 
para a concorrência.

(*) - É gerente de Inteligência de Negócios e Controladoria da CIGAM.

milindri_CANVA

Uma instabilidade econômica é conse-
quência de momentos de crise em um país. 
Nesse sentido, ela pode ser configurada de 
várias maneiras e em diversas proporções. 
Assim, traz reflexos para os mais diferentes 
setores. Primeiro é preciso entender que 
a economia em geral não lida bem com 
incertezas, sejam elas políticas ou finan-
ceiras — nacionais ou de outros países. 

Esse receio advém, principalmente, da 
segurança em relação a aplicações finan-
ceiras, produção interna, câmbio etc. Você 
entendeu que a instabilidade econômica é 
um período de incertezas na economia e 
oscilações constantes em diversos setores. 
Com tamanha importância, ela tende a tra-
zer reflexos também para os investimentos. 

A especialista da Quattro Investimen-
tos,Juliana Andrade, Head de Renda Fixa 

e Assessora de Investimentos, separou 
quatro dicas para proteger seus investi-
mentos na crise.
 1) Diversificação - Colocar os ovos 

na mesma cesta, nunca será a me-
lhor opção. Busque sempre ter uma 
carteira diversificada não apenas 
em classe de ativos, mas também 
em prazos, geografias e setores. 

 2) Paciência - Não se deixe levar 
por conversas entre amigos/
familiares/noticias. Manter a tran-
quilidade e fidelidade à estratégia 
definida inicialmente sempre será 
a melhor opção. Não se deixa le-
var pelo famoso efeito MANADA.

 3 Tenha Caixa (ativos com li-
quidez) - Já ouviu aquela frase, 

“enquanto uns choram, outros 
vendem lenços”; Essa pode ser 
sim, uma máxima dos investi-
mentos. Em momentos de crise/
turbulência, ter caixa é essencial 
para aproveitar oportunidades, 
sejam elas através de setores 
beneficiados, ou classes de ativos 
mais atrativos para o momento e 
rebalanceamento da carteira.

 4) Tenha Profissionais Qualifica-
dos ao seu lado - Ter um assessor 
de investimentos acompanhando 
mercado e trabalhando uma gestão 
ativa na carteira de investimentos, 
sempre irá trazer otimização e 
eficiência - Fonte: (www.quattroin-
vestimentos.com.br).

Como proteger seus investimentos em tempos de instabilidade
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Desafios e 
oportunidades para 

o saneamento

Considerado um dos 
menos atrativos na 
infraestrutura, o 
setor de saneamento 
passa por uma 
profunda mudança 
de paradigma

Nesses primeiros 
anos em vigor do 
novo marco legal 

do saneamento, foram 
anunciados mais de R$ 42 
bilhões de investimentos 
por meio de leilões e a 
agenda ambiental urba-
na entrou em evidência. 
O setor de saneamento 
tem uma complexidade 
própria, distinta de outras 
áreas de infraestrutura. 
As demandas diferem de 
um município para outro, 
mesmo vizinhos, e esta-
belecer um regramento 
que organize o sistema, 
sem colocar uma “camisa-
de-força” que impeça a 
atração de investimentos, 
é um dos desafios que o 
setor tem pela frente. 

A nova lei trouxe os 
pilares para balizar o 
caminho a ser percorrido 
para a estruturação do 
saneamento no país, como 
a definição de regras que 
estabeleçam padrão de 
qualidade, de eficiência 
na prestação, regulação 
tarifária e governança. 
Governos e empresas 
devem ficar atentos para 
as diretrizes regulatórias, 
e as agências regionais 
precisarão de referências 
sobre a adequada presta-
ção dos serviços para o 
alcance das metas e para 
cumprir seu papel de fis-
calização.

Mesmo com os investi-
mentos já anunciados, a 
regulamentação vai cum-
prir um papel importante 
para reduzir os impasses 
e a insegurança jurídica 
com futuros questiona-
mentos. Nesse quesito, 
cabe à Agência Nacional 
das Águas e Saneamento 
Básico (ANA) estabelecer 
as normas de referên-
cia para regrar sobre o 
regime, a estrutura e os 
parâmetros da cobrança 
pela prestação do servi-
ço público de manejo de 
resíduos sólidos urbanos. 

Compete ainda à agência 
definir os procedimentos 
e prazos de fixação, rea-
juste e revisões tarifárias. 
Essa agenda é extensa e 
a agência corre contra o 
tempo para dar conta des-
sa importante demanda. 
O país conta hoje com 74 
agências regulatórias e o 
número deve crescer com 
o avanço do saneamento. 
Por isso, as normas de 
referência contribuirão 
para uniformizar modelos 
para serem seguidos pelos 
órgãos estaduais, munici-
pais e consorciados. 

Um outro ponto impor-
tante em discussão é a 
metodologia para indeni-
zação dos ativos não amor-
tizados, que promete sus-
citar um amplo debate e é 
fundamental para reduzir 
eventuais inseguranças 
jurídicas para o setor. A 
organização do sanea-
mento é fundamental para 
a atração de investimen-
tos, o cumprimento das 
metas estabelecidas no 
novo marco de universa-

lização do abastecimento 
de água e o atendimento 
de 90% da população no 
esgotamento sanitário. 

A regionalização foi um 
dos importantes pilares 
estabelecidos pelo novo 
marco legal, contribuindo 
para redesenhar a política 
de saneamento por meio 
da gestão associada, que 
permite a associação 
voluntária entre os entes 
federativos, por meio 
de consórcio público ou 
convênio de cooperação. 

A prestação integrada 
de serviços de municípios 
resgata uma demanda 
apontada desde o Plano 
Nacional de Saneamento 
(Planasa) no início dos 
anos de 1970, que se 
traduz pelo alcance do 
subsídio cruzado, seja por 
cidades de uma mesma 
região, bacia hidrográfica, 
região administrativa ou 
mesmo dentro do Estado. 

O modelo abre a pos-
sibilidade de ampliar a 
escala com prestação de 
serviço e construção de 
empreendimentos, reu-
nindo essas localidades. O 
resultado é o aumento da 
produtividade das presta-
doras de serviços, abrindo 
a possibilidade de que 
operadores ineficientes, 
como empresas estaduais 
deficitárias e municípios 
de pequeno porte eco-
nomicamente inviáveis, 
conquistem padrões dos 
operadores eficientes.

Com a organização do 
setor, aumenta a pers-
pectiva de crescimento da 
participação da iniciativa 
privada em empreendi-
mentos de saneamento. 
Esse é um panorama que 
já se desenha e deve ga-
nhar força nos próximos 
anos. Os investimentos 
em saneamento devem 
ainda promover a criação 
de empregos e oportuni-
dades de negócios, com 
impactos no crescimento 
econômico do país. 

Estudos preliminares 
do BNDES, baseados em 
projetos estruturados 
pelo banco e licitados re-
centemente, estimam R$ 
11 bilhões de encomendas 
para a indústria. O avanço 
do saneamento também 
permite ao país percorrer 
um importante caminho 
para o cumprimento dos 
Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável da 
ONU, garantindo a todos, 
independentemente da 
condição social, econô-
mica e cultural, acesso 
à água e ao esgotamento 
sanitário. 

Esse é um momento his-
tórico para o Brasil alcan-
çar os mesmos padrões 
das nações desenvolvidas 
e garantir a uma parcela 
significativa da população 
melhores condições de 
vida, com reflexos diretos 
na saúde e no bem-estar 
de milhares de brasileiros 
de Norte a Sul do país, 
bem como contribuir para 
o avanço de importantes 
áreas, como o turismo. 
Certamente, o saneamen-
to faz toda a diferença. 

(*) -  Engenheiro pela Escola de 
Engenharia de São Carlos/USP e 

doutor em engenharia hidráulica e 
sanitária pela Poli/USP, é presidente 

da Associação Paulista de Empresas 
de Consultoria e Serviços em 

Saneamento e Meio Ambiente.

Ricardo Lazzari Mendes (*)

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira 04 de maio de 2022
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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 Ordinária
Data, Horário e Local: Aos 04 dias de abril de 2022, às15:00horas, na sede social da AK 24 -
Empreendimentos e Participações S.A., situada na Alameda Santos n° 960, 19° andar/parte, Edifício
CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, nesta Capital. Convocação 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: Leitura, discussão e
votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social findo em 31/12/2021. Em seguida, foram colocados em discussão e votação
os assuntos constantes da “ordem do dia”, tendo no final sido deliberado e aprovado pelos acionistas
presentes por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações:
Foram aprovados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e as demais demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021, documentos esses publicados nos Jornais (impresso e digital), Diário Oficial
Empresarial, na edição do dia 25 de março de 2022, págs. 132 (57) 3/4; Diário Comercial, na edição
do dia 25 de março de 2022, págs. B27 e 36, e Empresas & Negócios, na edição do dia 26 de março
de 2022, pág. 3. As demonstrações Financeiras foram auditadas por auditores independentes nos
termos do parecer publicado juntamente com as mesmas. (Pemom Auditoria e Consultoria Ltda. -
CRC 2SP-030.181/O-6; Emerson Fabri - Contador CRC 1SP 236.656/O-6 e Rafael de Almeida
Silva - Contador CRC 1SP 306.022/O-7). Foi dispensado a publicação do aviso aos acionistas, face
ao que trata o parágrafo quarto (§ 4°) do artigo 133, da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado,
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse,
determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o
Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 04 de abril de 2022. 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 n° 202.122/22-0, em 19/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pado Cobranças S/A
CNPJ/MF n°09.252.451/0001-90 - NIRE: 35.300.348.494

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10/01/2022.
Data/Hora e Local: Aos 10/01/2022, as 10:00 hs, na sede, localizada na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Dr. Guilherme Bannitz, 126, 2º andar, conjunto 21, CV 155, Bairro Itaim Bibi, CEP 
04.532-060. Composição da Mesa: Andréa Nora Felicitas Gardemann (Presidente) e José de Souza Júnior 
(Secretário). Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Declaração: Os diretores 
empossados declaram, para os devidos fins, nos termos do disposto no artigo 147 § 1º, da Lei Federal n° 
6.404/76, que não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividade mercantil. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) reeleição da diretoria ao próximo triênio. Deliberações: Após a leitura dos docu-
mentos mencionados na ordem do dia, tendo sido verificadas as seguintes deliberações, todas aprovadas 
por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, oposição ou divergência: (i) Foram reeleitos os seguintes 
membros da Diretoria: a Sra. Andréa Nora Felicitas Gardemann, brasileira, divorciada, administradora, 
RG n° 25.760.832-1 SSP/SP e CPF/MF nº 259.426.688-41, domiciliada na cidade de São Paulo/SP, para 
cargo de Diretora Presidente da Companhia, e o Sr. José de Souza Júnior, brasileiro, solteiro, supervisor 
financeiro, RG n° 23.382.472-8 SSP/SP e CPF/MF nº 142.425.688-78, domiciliado na cidade de São Paulo/
SP, eleito para o cargo de Diretor sem designação especifica, ambos com mandato vigente até 10.01.2025. 
(ii) Autorizaram a Administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias a consecução das 
deliberações aprovadas nesta assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi sus-
pensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos 
os presentes. Certidão da ata arquivada na sede da Companhia. São Paulo. 10/01/2022. Andréa Nora 
Felicitas Gardemann (Presidente) e José de Souza Junior (Secretário). Acionista: (i) Pado S.A. Industrial, 
Comercial e Importadora, representada por Andréa Nora Felicitas Gardemann. A presente ata confere com 
a original lavrada em próprio livro. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente. José de Souza Jú-
nior - Secretário. JUCESP nº 108.062/22-3 em 22/02/2022, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pado Cobranças S/A
CNPJ nº 09.252.451/0001-90 - NIRE 35.300.348.494

Ata de Assembléia Geral Ordinária Realizada em 30/03/2022
Data Hora e Local: Aos 30/03/2022 ás 10hs, na sede, Localizada na cidade de São Paulo/SP, na Rua 
Dr. Guilherme Bannitz, 126, 2º Andar, Cj 21 CV 155, Bairro Itaim Bibi/SP. Composição da Mesa: Andréa 
Nora Felicitas Gardemann (Presidente) e José de Souza Júnior (Secretário). Convocação: Dispensa-
da. Presença: Totalidade do capital social. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) aprovação das contas 
dos Administradores e (ii) examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras da Companhia 
referente ao exercício encerrado em 31/12/2021, publicadas no Jornal Empresas & Negócios no dia 26 
a 28 de Março de 2022 na versão impressa e Digital. Deliberações: Após a leitura dos documentos 
mencionados na ordem do dia, tendo sido verificadas as seguintes deliberações, todas aprovadas por 
unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, oposição ou divergência: (i). Aprovaram integralmente 
o relatório de contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia re-
lativas ao exercício encerrado em 31/12/2021. (ii) Aprovaram integralmente as destinações dos resulta-
dos. Declaração: Os acionistas declaram, neste ato, que receberam cópia do relatório das contas dos 
administradores e das demonstrações financeiras da Sociedade 30 dias antes da realização da presen-
te Assembleia Geral. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
Certidão da ata arquivada na sede da Companhia. São Paulo. 30/03/2022. Andréa Nora Felicitas Gar-
demann (Presidente) e José de Souza Júnior (Secretário). Acionista: (i) Pado S.A. Industrial, Comer-
cial e Importadora, representada por Andréa Nora Felicitas Gardemann. A presente ata confere com a 
original lavrada em próprio livro. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente. José de Souza Júnior 
- Secretário. JUCESP nº 207.095/22-0 em 26/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Centro Trasmontano de São Paulo 
CNPJ nº 62.638.374/0001-94

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Senhores Associados: Em conformidade com o artigo 47, inciso I, parágrafos 1º, 3º e 5º do Esta-
tuto Social, ficam V.Sas., convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 18 de maio de 2.022 (quarta-feira), às 18:30 horas, no Auditório Augusto do Nascimento 
Mesquita, situado à Rua Tabatinguera, 294, 2º andar - Centro - São Paulo - SP, a fim de deliberar 
o seguinte: Ordem do Dia: I) Leitura, discussão e aprovação da redação da Ata da Assembleia 
anterior; II) Leitura, discussão e aprovação do Parecer da Comissão Fiscal sobre as contas da Di-
retoria, Balanço e Previsão Orçamentária; III) Leitura e ciência do Relatório Anual de Atividades 
da Diretoria Executiva; IV) Leitura, discussão e aprovação de assuntos de interesse da Entidade. 
A abertura dos trabalhos em primeira chamada far-se-á com a presença mínima de 200 (duzen-
tos) associados e, não havendo número, a Assembleia instalar-se-á meia hora após com qualquer 
número, na forma do artigo 47, parágrafo 3º do Estatuto Social. Na expectativa de que o prezado 
associado compareça à Assembleia ora convocada prevalecemo-nos do ensejo para apresentar 
nossas “Cordiais Saudações”. Lembramos que para participar da citada Assembleia é indispen-
sável sua identificação como associado ativo. São Paulo, 03 de maio de 2.022. A Presidência.

O sucesso de uma negociação requer 
dos negociadores não apenas habilida-
des de oratória, mas principalmente 
o domínio em uma nova ferramenta: 
a escuta humanizada. A partir dela, é 
possível demonstrar o real interesse 
pelas pessoas. 

A análise é de uma das principais 
especialistas em Comunicação Corpo-
rativa do país, Juliana Algodoal, PhD 
em Análise do Discurso em Situação 
de Trabalho - Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem, e fundadora da 
empresa Linguagem Direta, que aponta 
seis técnicas para desenvolver e praticar 
a escuta humanizada em negociações:
 1) Autoconhecimento - Antes de 

participar de uma negociação é 
preciso reconhecer as forças e 
fraquezas no tema. Isso faz com 
que o interlocutor faça o melhor 
aproveitamento do seu discurso;

 2) Ganha-ganha - Seguindo as 
diretrizes ESG, um negócio não 
pode ser benéfico para apenas 

uma ponta da cadeia. É preciso 
estar ciente que em uma nego-
ciação todos devem ceder para 
obter ganhos;

 3) Nem tudo é negociável - É 
preciso ter domínio sobre o tema 
da negociação e deixar claro os 
itens negociáveis para não assu-
mir uma postura intransigente;

 4) Expressões que ajudam 
- Durante uma negociação, 
é recomendado trocar as ex-
pressões “não, mas...” por “sim, 
e...”. Dessa forma, o negociador 
estabelece uma comunicação fle-
xível, que pode colaborar muito 
para o desfecho positivo;

 5) Ganhar no grito não é uma 
opção - O debate de ideias 
sempre enriquece uma nego-
ciação, desde que traga valor à 
negociação. De forma alguma 
deve ser feito de forma agressiva 
ou com o objetivo de atingir ou 
atacar pessoas, empresas etc. 

 6) Discurso X Atuação - O dis-
curso do líder em uma negocia-
ção deve estar alinhado com as 
diretrizes da empresa, de dentro 
para fora e vice e versa. Isso mos-
tra que a empresa se preocupa 
em alinhar sua estratégia com 
suas práticas e comunicá-la de 
forma estruturada e congruente 
por toda empresa e seus stake-
holders.

Entre os benefícios gerados pela 
escuta humanizada nas negociações, 
Juliana cita maior atração de inovação, 
já que, segundo ela, “inovar é aten-
der uma necessidade que ainda não 
é cumprida. Ouvir é imprescindível 
para entender e atender a essas ne-
cessidades. Essa habilidade também 
aproxima as empresas e seus líderes 
da criatividade, da diversidade, muito 
além do discurso”, conclui. - Fonte e 
outras informações: (www.linguagem-
direta.com.br).

De acordo com uma 
pesquisa realizada 
em 2021 pela Al-

moçoGrátis, empresa de 
inteligência artificial para 
food service, o grau de 
satisfação do consumidor 
com o delivery no país é 
baixo e os clientes estão 
cada vez mais preocupa-
dos com a qualidade dos 
produtos sendo entregues 
em casa. Além disso, as 
embalagens e a tempera-
tura estão entre os cinco 
itens mais importantes para 
os consumidores na hora 
de definir a qualidade da 
entrega. 

Por isso, a Printi preparou 
esse conteúdo com dicas 
sobre os diferentes tipos de 
embalagens para alavancar 
o delivery e a experiência 
do cliente:
	 •	Hambúrguer e Lan-

ches - A apresentação 
do hambúrguer é tão 
fundamental quanto seu 
sabor. Você sabia que a 
embalagem é respon-
sável por boa parte da 
conquista e divulgação 
dos clientes? Cerca de 
52% dos consumidores 
afirmam que provavel-
mente voltariam a com-
prar um produto que 
foi entregue em uma 
embalagem diferencia-
da, como foi divulgado 

As embalagens e a temperatura estão entre os cinco itens 
mais importantes para os consumidores na hora de definir a 

qualidade da entrega.

Embalagens para alimentos 
são fundamentais 

na experiência do delivery
As embalagens, além de sua função estética - uma vez que são responsáveis por boa parte da conquista 
de clientes, refletindo a imagem e profissionalismo da empresa - têm o papel fundamental de conservar 
os alimentos de forma adequada, protegendo-os de qualquer contaminação externa e ajudando a 
manter a temperatura e qualidade do produto durante o processo de entrega

seja de carnes, queijos 
ou frios, é fundamental 
para os clientes. Ter um 
padrão traz vantagens 
tanto ao consumidor 
quanto ao empreende-
dor, promovendo um 
momento especial em 
família, ou até mesmo 
sozinho. Para garantir 
ainda mais qualidade 
aos produtos dos seus 
clientes, utilizar uma em-
balagem personalizada 
para cada tipo e tamanho 
de porções é uma ótima 
forma de fidelizar seus 
clientes.

	 •	Doces e Salgados - 
Tão importante quanto 
a produção de doces 
e salgados é a atenção 
com a embalagem. Já 
que sabemos que a es-
tética é um dos pontos 
mais considerados pelos 
consumidores. Nesse 
caso, é preciso um ar-
mazenamento adequado 
para que tudo chegue de 
forma íntegra ao local 
desejado, que tenha 
estrutura mais sólida e 
que mantenha os pro-
dutos no mesmo lugar, 
evitando que amassem 
ou se despedacem du-
rante o trajeto.- Fonte 
e outras informações, 
acesse: (https://?www.
printi.com.br).
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pelo MarketingProfs, 
plataforma especializada 
em marketing. 

  Uma boa apresenta-
ção, além de fidelizar o 
cliente, também pode 
render divulgação boca 
a boca gratuita nas redes 
sociais. Isso acontece 
porque a embalagem é 
reflexo da imagem da 
empresa, transmitindo 
profissionalismo, dedi-
cação e cuidado. 

	 •	Batata frita - Enviar 
uma porção crocante e 
quentinha de fritas, do 
restaurante até a casa do 
cliente, é um dos prin-
cipais diferenciais entre 
negócios que dependem 
de entregas em domicí-

lio. De acordo com dados 
divulgados pela BBC 
News, a ciência diz que 
o segredo para a batata 
perfeita está na crosta 
sólida combinada com 
o interior macio, o que 
muitas vezes acaba não 
sendo o resultado que 
os clientes recebem em 
casa. 

	 •	Por	isso,	a	embalagem	
para batata frita - so-
mada à embalagem para 
delivery - é uma ótima 
opção para você acomo-
dar o alimento de forma a 
prolongar sua resistência 
e chegar na casa do clien-
te da maneira esperada.

	 •	Porções	- Receber uma 
porção fresca em casa, 

Escuta humanizada contribue para o sucesso nas negociações
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Para acompanhar uma tendência, é necessário começar a aprender o mais rápido possível, e é por isso que a Eset,empresa líder em 
detecção proativa de ameaças, analisa diferentes hipóteses sobre os possíveis riscos de segurança que podem vir do Metaverso.

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 04 de maio de 20224
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cybersegurança

obter informações ou até dinheiro de outras pessoas 
que fazem parte deste mundo. 

Isso certamente também estará presente no Meta
verso com criminosos tentando explorar a engenharia 
social, já que, de acordo com o vídeo de apresentação 
do projeto, permitirá diversas customizações.

•  Troca de informações e malware  -  É possível 
que diferentes tipos de interações sejam permitidas 
dentro de um ambiente imersivo, de modo que, além 
da interação de andar e conversar com outras pessoas, 
seja possível enviar e receber arquivos de diversos 
tipos, como imagens, vídeos ou documentos. 

Pode até ser possível transferir diretamente recursos 
entre as pessoas, e esses são pontos que podem causar 
problemas para os usuários se não forem gerenciados 
corretamente. Se as interações entre as pessoas são 
totalmente gratuitas e cada um pode enviar o que 
quiser, como será validado se o arquivo contém con
teúdo malicioso? 

Eles serão abertos pela própria interface ou pre
cisarão ser baixados e manuseados separadamente? 
Arquivos maliciosos representam uma parte significa
tiva do cenário de ameaças digitais hoje e certamente 

“se você considerar que muitas das ameaças ciber
néticas presentes na realidade atual continuam 
a desafiar constantemente empresas e usuários 

e fazer novas vítimas, é difícil imaginar que elas não serão 
replicadas neste mundo virtual. 

Além disso, a indústria de tecnologia tem muitos 
exemplos de como as pressões empresariais para ir ao 
mercado o mais rápido possível muitas vezes resultam 
em descuidos de segurança”, explica Daniel Cunha 
Barbosa, Pesquisador da Eset América Latina. Veja, 
abaixo, os riscos e recomendações da Eset para lidar 
com o metaverso:

•  Dispositivos de acesso   -   Este com certeza 
será o primeiro ponto de atenção, ainda não se sabe 
quais dispositivos permitirão a entrada no metaverso. 
Se a princípio será acessado por meio de computa
dores tradicionais, se a entrada só será possível com 
determinados gadgets como óculos, luvas ou joysticks 
e, principalmente, se serão necessárias configurações 
específicas para que essa conexão ocorra. 

Também não se sabe se será necessário haver uma 
conexão direta dos hosts da Internet ao dispositivo 
através de regras específicas de firewall ou se haverá 
um servidor central onde os clientes se conectarão a 
ele, independentemente do dispositivo utilizado. 

•  Mais de um mundo virtual   -   O Metaverso 
será o mundo criado pela empresa Meta, que também 
possui plataformas como Facebook, Instagram e Whats
App, mas pode haver mais de um mundo virtual. Que 
tipo de informação precisará ser fornecida para sair 
de um mundo e entrar em outro? O usuário fará isso 
ativamente ou as plataformas negociarão entre si? A 
segurança das informações armazenadas será a mesma 
para todos os mundos ou é possível que um deles seja 
mais “vulnerável”?

•  Personificação  -  Em plataformas onde é possível 
personalizar um avatar, geralmente são utilizadas ima
gens que nada têm a ver com as características físicas 
do usuário. Essa capacidade de mudar a aparência 
também é usada por pessoas com más intenções para 

precisarão ser considerados no Metaverso, pois depen
dendo de como essas interações ocorrerem, as partes 
podem ter acesso às informações umas das outras.

•  Lojas, compras e formas de pagamento  -  
Independentemente do tipo de moeda que circule 
dentro da plataforma, uma coisa é praticamente certa, 
haverá a possibilidade de adquirir produtos dentro 
deste mundo e isso dará origem a fraudes e golpes. 
Objetos que você pode receber no mundo real ou itens 
personalizáveis, NFTs e qualquer outro tipo de possi
bilidade de negociação, e essas transações precisam 
ser altamente protegidas. 

É fundamental saber onde estarão as informações 
de pagamento, se serão armazenadas no dispositivo 
que se conectará ao Metaverso ou na nuvem, ou em 
outro local. Também é importante saber se será ne
cessário fazer validações para cada compra ou se esse 
processo será automatizado ao usar a função uma vez. 
Outro ponto a ser levado em consideração é se você se 
permitir comprar diretamente de uma pessoa, saber 
quais informações de pagamento essa pessoa receberá. 
Mesmo que a qualidade dos métodos de pagamento 
atuais seja importada para este mundo, haverá muitos 
pontos de atenção com os quais se preocupar.

•  A gestão das informações pessoais e o tipo 
de dados  -  Hoje já existem dados cadastrais como 
nome, telefone, documento de identidade, endereço 
e vários outros que permitem a identificação, além 
de senhas e informações sobre gostos pessoais que 
compõem o grupo de dados mais sensíveis. 

Supõese que a imersão no Metaverso exigirá óculos 
de realidade virtual, eles terão ainda mais sensores 
que um celular e provavelmente poderão ler a altura 
do usuário, talvez até seu peso, frequência cardíaca, 
fornecer reconhecimento facial com um nível avançado 
de precisão, e se você tiver câmeras poderá monitorar 
o ambiente e evitar possíveis colisões com objetos no 
mundo físico. 

O ponto a analisar é o que acontece se essas 
informações caírem em mãos erradas.

“Há muito potencial em tudo que engloba o Metaverso 
e qualquer outro universo que possa surgir, mas histo
ricamente as inovações nem sempre são desenvolvidas 
com a segurança em mente e as tecnologias tendem a 
chegar ao mercado o mais rápido possível porque as 
prioridades são diferentes. Esperamos que neste caso 
o Metaverso seja projetado e desenvolvido levando 
em consideração a segurança do ambiente como um 
todo, tanto para usuários, informações, transações e 
sua estrutura em geral. 

Na Eset estamos comprometidos com a educação e 
conscientização como primeira medida para navegar 
com segurança na Internet, então mesmo sem ter 
informações claras sobre como será esse universo 
digital, é possível levar em consideração que crimi
nosos também farão parte dele e, como sempre, será 
responsabilidade de todos zelar pela proteção de bens 
e dados e estar atento a possíveis fraudes que possam 
surgir nesse ambiente”, conclui Daniel Cunha Barbosa, 
Pesquisador da Eset América Latina.  Fonte e mais 
informações: (www.eset.com/br).
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Bancos digitais: a forma 
como o brasileiro lida 
com o setor financeiro

Até os anos 2000 
para se fazer uma 
transação bancária 
era preciso carregar 
diversos documentos, 
comprovantes, 
enfrentar filas e muita 
burocracia

Com o mundo se tor-
nando cada vez mais 
tecnológico, o setor 

financeiro precisou se mo-
dernizar, porém, os bancos 
tradicionais se mostraram 
resistentes e acomodados 
dentro de seus serviços muito 
em virtude da robustez de 
seus processos, o que foi 
uma excelente oportunidade 
para o surgimento dos Bancos 
Digitais.

Com a chegada das novas 
tecnologias, modelos ágeis de 
trabalho, pouca burocracia e 
sem filas, os neobanks che-
garam e conquistaram uma 
fatia expressiva do mercado 
brasileiro, tanto que somos os 
maiores usuários de bancos di-
gitais do mundo de acordo com 
a pesquisa global da Mambu. 
Outro ponto que não podemos 
esquecer é que os modelos de 
atendimento 3.0, que são ofere-
cidos hoje pelos bancos digitais, 
tornaram os atendimentos dos 
bancos tradicionais mais lentos 
e burocráticos. 

Isso fez com que os profis-
sionais deste mercado se reci-
classem em novas tecnologias e 
adaptassem para esse novo jeito 
de banco. Hoje, os consumi-
dores já estão adaptados a um 
atendimento todo feito online, 
em poucos cliques através de 
um aplicativo e com a tecno-
logia a seu favor. É quase que 
inviável pensar que, nos dias de 
hoje, você precise ligar em uma 
central de atendimento para so-
licitar aumento de limite do seu 
cartão, consultar um extrato 
de fatura de cartão de crédito 
ou até mesmo operações de 
rendimento e investimento. 

Tudo está na palma da 
sua mão e pode ser feito em 
alguns cliques. Toda essa fa-
cilidade atrai os usuários que 
entenderam que resolver suas 
demandas de sua casa, no meio 
de um passeio ou em um break 
do trabalho, é o que realmente 
eles desejam. Os bancos digitais 
englobam todas as reais neces-
sidades dos clientes, unindo a 
tecnologia ao conforto. A rea-

lidade é que entendemos que 
banco não é necessário, mas os 
serviços financeiros sim, esses 
são essenciais. 

Bancos precisam se adequar 
e se atualizar, precisam en-
tender que perder tempo é o 
mesmo que perder dinheiro e 
ninguém está mais disposto a 
isso. Taxas baixas, cartões de 
crédito sem anuidade, emprés-
timos e seguros, são alguns dos 
serviços que encontramos nos 
bancos digitais, sem falar nas 
possibilidades de se investir 
com o auxílio de consultores 
ofertados pelo próprio apli-
cativo. 

As Fintechs estruturaram 
modelos de negócio e de tra-
balho colaborativo e engajado, 
fortalecendo pilares essenciais 
para todo esse sucesso junto 
aos clientes, pressionando o 
mercado e bancos tradicionais a 
remodelarem os seus processos 
e tecnologia para se adaptar, 
mas em estruturas maiores o 
processo acaba sendo lento. 
Hoje a competição está ligada 
na modernização e agilidade 
dos processos para os clien-
tes, quer seja pessoa física ou 
jurídica. 

A tecnologia proporcionou 
dar agilidade e escalabilidade 
em modelos de negócios que 
antes não eram possíveis de 
serem realizados. Viabilização 
de integrações e desenvolvi-
mentos rápidos de acordo com 
as necessidades dos clientes é 
quase que diária. Os clientes, 
atualmente, fazem parte do 
processo evolutivo dos nossos 
sistemas, processos e modelos 
de negócio, são eles que ditam a 
velocidade e muitas vezes nor-
teiam nossa direção para novas 
possibilidades de implementar 
novas funcionalidades, adaptar 
ou desenvolver novos produtos. 

E para as Fintechs, esse mo-
delo é fantástico, todos os dias 
estamos trabalhando em novos 
projetos que estão reinventan-
do o modelo tradicional. E no 
final do dia todos ganham, o 
mercado que precisa se adaptar 
para oferecer mais benefícios 
aos clientes, as empresas que 
melhoram seus processos e 
portfólio de produtos e os 
profissionais desta indústria 
que passam por constante 
transformação. 

 
(*) - Graduado em Administração de 

Empresas pela Mackenzie e MBA em 
Finanças pela FIA, é CEO do Banco 

Letsbank.

Marcelo Bella (*)

D - Soluções em Segurança 
A Feira Internacional de Segurança, que acontece no São Paulo Expo, 
entre 7 e 9 de junho, contará com um pólo de inovações para Segurança 
Eletrônica, a Arena Abese Conecte-se. Serão selecionadas oito startups 
envolvidas direta ou indiretamente com o segmento de segurança para 
compor a Ilha de Startups. O espaço será cedido para que as empresas 
apresentem soluções disruptivas e funcionais na maior vitrine do seg-
mento da América Latina, que retoma as atividades presenciais neste 
ano. Para participar, as startups com tecnologias e modelos de negócio 
emergentes em segurança, interessadas em expor soluções de impacto 
para o mercado nacional ou global de segurança eletrônica, devem se 
inscrever no site: (https://startup.abese.org.br/). As oito selecionadas 
serão anunciadas oficialmente no dia 27 de maio. 

E - Profissionais de Limpeza
A Fundação Uniabralimp proporciona oportunidade para equipes de 
limpeza se capacitarem e se certificarem no setor de limpeza profissional. 
Os cursos visam orientar sobre os procedimentos técnicos, equipamentos 
e produtos corretos para a higienização adequada dos diversos tipos 
de ambientes, além de capacitar sobre gestão e certificação na área. 
Condomínios, clínicas e hospitais, instituições de ensino, comércios, 
shoppings, hotéis, supermercados, restaurantes e segmentos que de-
mandam serviços de limpeza, tanto quanto, todo o mercado de limpeza 
profissional, podem se beneficiar com os cursos oferecidos. As capaci-
tações visam orientar sobre os procedimentos técnicos, equipamentos 
e produtos corretos para a higienização adequada dos diversos tipos de 
ambientes, além de capacitar sobre gestão e certificação na área. Outras 
informações, acesse (https://uniabralimp.org.br/cursos.asp).

F - Educação Financeira 
Estima-se que apenas 21% dos brasileiros tiveram educação financeira 
até os 12 anos de idade. Foi olhando para este desafio que nasceu o 
Rich Son Bank, um banco digital voltado para toda a família, que está 
pautado em dois pilares principais: educação financeira e investimento 
em longo prazo. Se a criança quiser um brinquedo novo, que custa R$ 
150, cria um ‘Porquinho Digital’. Ela estipula esse valor e começa a guar-
dar o dinheiro que recebe mensalmente dos pais. Quando o montante é 
atingido, o porquinho quebra e a criança pode usufruir desse dinheiro 
para realizar o seu desejo. O Rich Son Bank também traz oportunidades 
para que os pais invistam no futuro dos seus filhos, por meio de aplica-
ções mais rentáveis que a poupança, como o CDB. Saiba mais: (http://
richsonbank.com.br/).     

A - Panellão Caipira
O Festival Panellão Caipira chega pela primeira vez a Santana de 
Parnaíba, na zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, para 
celebrar a gastronomia e a arte do interior paulista durante três 
dias e noites. O evento acontece neste final de semana do Dia das 
Mães, entre sexta-feira e domingo, nos dias 6, 7 e 8, sempre das 
10h às 22h. A infraestrutura será montada na Arena de Eventos, 
no bairro Campo da Vila. A entrada, toda a programação cultural 
e o estacionamento são gratuitos. Objetiva promover o resgate 
das tradições paulistas e oferecer o que há de melhor na culinária 
típica dos municípios, artesanato e manifestações artísticas, que 
incluem shows de música regional de estilos diversificados e apre-
sentações de dança. Saiba mais: (https://www.facebook.com/profile.
php?id=100078718869281).

B - Prêmio Gabo
“O bom jornalismo vê o que realmente importa” é o slogan do tradicional 
Prêmio Gabo de jornalismo, salientando a intenção de reconhecer a 
contribuição do jornalismo como um bem de serviço público e a favor 
da democracia na região. As  inscrições para a edição de 2022, estão 
abertas. É a 10ª realizada pela Fundação Gabo. A instituição foi criada 
em 1995 pelo jornalista escritor colombiano Gabriel García Márquez, 
que há 40 anos recebeu o Nobel de Literatura. São cinco as categorias: 
texto, fotografia, áudio, imagem e cobertura. É preciso que as reportagens 
tenham sido veiculadas pela primeira vez entre 1º de julho de 2021 e 7 
de junho de 2022. Inscrições e mais informações:  (https://premiogabo.
fundaciongabo.org/).

C - Integração Regional
O comércio internacional vem aumentando mesmo com a pandemia 
impulsionado, também, pelos negócios via e-commerce. O fato exige 
maior fiscalização na importação e exportação e requer urgência na 
implementação de normas ainda inexistentes envolvendo as transações 
eletrônicas. Neste contexto é que acontece, presencialmente, o VIII Semi-
nário Internacional OEA - Gestão Coordenada de Fronteiras: O Programa 
OEA e o e-commerce, promovido pelo Instituto Aliança Procomex, nos 
próximos dias 18 e 19, no Hotel Renaissance, em São Paulo. As empresas 
OEA - Operador Econômico Autorizado – reconhecidas como parceiras 
da Receita Federal, podem contribuir para a formatação de normativos 
ao novo modelo de comércio e também para a gestão coordenada das 
fronteiras, de modo a evitar riscos. Informações e inscrições: (http://
www.procomex.org.br/2022/02/07/gestao-coordenada-de-fronteiras-o
-programa-oea-e-o-e-commerce/).   

G - Viagens e Turismo
A ABAV Nacional abriu o credenciamento que garantirá para associados 
ABAV, agentes de viagem, visitantes, assessoria de imprensa, imprensa, 
criadores de conteúdo e influenciadores de turismo e viagem a parti-
cipação na ABAV Expo 2022, que acontece no Centro de Conveções 
de Pernambuco, em Recife, de 21 a 23 de setembro. A expectativa é 
que compareçam mais de 30 mil participantes, além de importantes 
players do turismo do Brasil e do mundo, uma oportunidade de conexão, 
novos negócios, networking e muitas capacitações. Os profissionais 
podem se inscrever gratuitamente pelo site (www.abavexpo.com.br). 

H - Rochas Ornamentais 
Arquitetos, designers, programadores, estudantes e empreendedores 
terão a oportunidade de mostrar suas ideias inovadoras e ainda concorrer 
a R$ 5 mil entre os próximos dias 27 e 29, na primeira edição da Mara-
tona de Ideias do Setor de Rochas Ornamentais do Brasil – Ideastone. 
Iniciativa da Milanez & Milaneze - por meio da Vitória Stone Fair - e do 
Centrorochas,  o evento acontece no hub de inovação capixaba Base27, 
que também é correalizador do Ideastone. Com mais de US$ 1,3 bilhão 
em exportações anuais, o setor de rochas ornamentais gera mais de 
480 mil postos de trabalho, sendo o Brasil o quinto maior exportador 
mundial. As ideias devem atender a um dos três temas norteadores: 
experiência do cliente e inteligência comercial; otimização da produção 
e redução de estoques; e novos mercados e produtos. Inscriçõs e mais 
informações: (www.ideastone.com.br).

I - Marca mais Valiosa
O Itaú continua sendo a marca mais valiosa do país. Em 2021, o banco 
atingiu um valor de mercado de US$ 8 bilhões. As informações são do 
BrandZ Brasil 2021/22, produzido pela Kantar, líder em dados, insights e 
consultoria. A edição contempla 50 empresas que atuam em 15 categorias 
diferentes. A amplitude reflete a diversidade da economia do país e fornece 
informações a respeito dos negócios que fazem o mercado circular. Os 
três principais setores, por exemplo, são Banco (com US$ 19,5 bilhões 
de valor), Bebidas Alcoólicas (US$ 18,1 bilhões) e Varejo (US$ 10,2 bi-
lhões). As análises completas do ranking BrandZ Marcas Brasileiras Mais 
Valiosas, estão no site (http://www.kantar.com/campaigns/brandz/brazil).

J - Serviço Público 
O Poupatempo foi eleito pelo Datafolha como “Melhor Serviço Público 
de SP”. Gerenciado pela Prodesp, o mais bem-sucedido programa do 
Governo do Estado de São Paulo conquistou a láurea ao receber 12% 
das menções na pesquisa. Essa é a oitava vez que o Poupatempo é 
reconhecido pela população. Para premiar as marcas e atividades mais 
citadas pelos participantes do estudo, o Datafolha considerou fatores 
como qualidade do serviço, atendimento, localização e propaganda, entre 
outros. Para este ano de 2022, o Plano de Expansão do Poupatempo 
receberá mais de R$ 45 milhões entre investimento e custeio. A rede 
deve ganhar 100 novos postos em mais 100 municípios paulistas que 
hoje ainda não oferecem atendimento, totalizando cerca de 200 unidades 
em pleno funcionamento.

É a segunda alta conse-
cutiva do indicador, 
que já havia crescido 

0,7% em fevereiro. Os dados 
são da Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM), divulgada 
ontem (3) pelo IBGE. No 
acumulado de 12 meses, a 
indústria nacional teve cres-
cimento de 1,8%. Apesar 
disso, houve quedas de 2,1% 
na comparação com março 
de 2021. No acumulado do 
primeiro trimestre, o setor 
recuou 4,5%.

Na passagem de fevereiro 
para março, a indústria cres-
ceu em 14 das 26 atividades 
pesquisadas, com destaque 
para veículos automoto-
res, reboques e carrocerias 
(6,9%), outros produtos 
químicos (7,8%), bebidas 
(6,4%) e máquinas e equipa-
mentos (4,9%). Já entre os 

Na passagem de fevereiro para março, 
a indústria cresceu em 14 das 26 atividades pesquisadas.

As emissões dos títulos privados 
isentos de Imposto de Renda (IR) que 
financiam projetos de infraestrutura, 
as debêntures incentivadas, chegaram 
a R$ 2,5 bilhões em março, segundo 
dados da 100ª edição do Boletim de 
Debêntures Incentivadas da Secreta-
ria de Política Econômica (SPE) do 
Ministério da Economia. Foram dis-
tribuídas oito debêntures, vinculadas 
aos setores de energia e transporte.

Atualmente, o saldo desses títulos 
no mercado é de R$ 179,941 bilhões. 
Lançadas em 2012, as debêntures 
incentivadas permitem que as empre-
sas peguem dinheiro emprestado de 
investidores para financiar projetos 
na área de infraestrutura ou outros 
investimentos. No caso de empreen-
dimentos em infraestrutura, só podem 
ser financiados projetos definidos 
como prioritários conforme o Decreto 
8.874, de 2016.

Os papéis têm como objetivo usar 
o mercado financeiro para ampliar as 
fontes privadas de recursos para gran-
des projetos e reduzir a dependência 
de financiamentos do BNDES. Em 
troca do dinheiro emprestado pelos 
investidores, as empresas pagam a 
inflação pelo IPCA mais um prêmio, 

Papéis com isenção de IR financiaram 
projetos de energia e transportes.

Copom discute taxa básica 
de juros

O Comitê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central (BC) começou 
ontem (3) mais uma reunião em que 
definirá o patamar para a Selic. A nova 
taxa básica de juros deve ser divulgada 
hoje (4). Na ata do encontro anterior, o 
BC sinalizou que deve voltar a aumentar, 
pela 11a vez consecutiva, a Selic. O atual 
ciclo de alta teve início em março de 2021. 
A taxa atual é de 11,75% ao ano e deve 
subir 1 ponto percentual, nesta reunião, 
segundo previsão do mercado financeiro.

No último boletim Focus, em que o 
BC mede a expectativa do mercado 
financeiro, a projeção é de que a taxa 
básica encerre 2022 em 13,25% ao 
ano. As estimativas do mercado para 
a inflação, entretanto, vêm crescendo 
há pelo menos 16 semanas.

No mês passado, o presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, indicou que 
o futuro das taxas de juros no Brasil 
dependerá da extensão dos efeitos da 
guerra entre Rússia e Ucrânia e de ou-
tros eventuais choques sobre a inflação.

A expectativa de alta acompanha 
o aumento nos preços. Em março, o 
IPCA, que mede a inflação oficial, foi de 
1,62%, maior taxa para o mês desde o 
início do Plano Real, em 1994.  Em 12 
meses, o acumulado chegou a 11,30%, 
quase o dobro do teto da meta do BC, 
que é de encerrar o ano com inflação 
de 3,5%, com tolerância de 1,5 ponto 
percentual para mais ou menos (ABr).

Produção industrial 
teve alta de 0,3% em março

A produção da indústria brasileira teve alta de 0,3% em março deste ano, na comparação com o 
mês anterior

os insumos industrializados 
usados no setor produtivo 
(0,6%). Os bens de consumo 
semi e não duráveis foram a 
única grande categoria em 
queda no período (-3,3%).

O pesquisador do IBGE 
André Macedo explicou que 
as altas de fevereiro e março 
não foram suficientes para 
eliminar as perdas de ja-
neiro (-2%). Alguns fatores 
dificultam a retomada da 
indústria brasileira, como a 
oferta afetada pelo mercado 
internacional e a demanda 
doméstica. Além disso, as 
indústrias também sentem 
um aumento do custo de 
produção e uma escassez 
de algumas matérias-pri-
mas. Ele explica ainda que 
a inflação diminui a renda 
disponível e os juros altos 
encarecem o crédito (ABr).
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12 ramos com queda na pro-
dução, os principais recuos 
foram observados produtos 
alimentícios (-1,7%), coque, 
produtos derivados do petró-
leo e biocombustíveis (-2,1%) 
e produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (-8,4%).

Analisando-se as quatro 

grandes categorias eco-
nômicas da indústria, três 
tiveram alta de fevereiro 
para março: bens de capital, 
isto é, as máquinas e equi-
pamentos usados no setor 
produtivo (8%), bens de 
consumo duráveis (2,5%) e 
bens intermediários, ou seja, 

Emissão de debêntures 
incentivadas chegaram a R$ 2,5 bi

atualmente definido em 6,9%, supe-
rior à remuneração média do ano de 
2021 (5,9%).

De 2012 a março de 2022, o volu-
me total distribuído em debêntures 
incentivadas foi de R$ 173,8 bilhões. 
De acordo com a SPE, há potencial 
de emissão de debêntures no valor de 
R$ 218 bilhões relacionados a projetos 
de infraestrutura já aprovados. Por 
setores, esses recursos estão distri-
buídos em 74,3% para energia, 16,9% 
na área de transporte e logística, 8,4% 
em saneamento e mobilidade urbana 
e 0,5% para telecomunicações (ABr).
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O pântano  
da política

A política não é um 
fim em si mesma. 
É um sistema-meio 
para administrar as 
necessidades do povo. 

Na visão aristotélica, 
política é missão, 
cabendo ao cidadão 

o dever ético de servir à 
polis. Na contemporanei-
dade, transformou-se em 
profissão. Que propicia aos 
seus participantes fatiar 
o bolo e comê-lo quando 
tiver vontade. Virou uma 
escada para muitos subi-
rem na vida. 

A política deixou de ser 
um sistema que desenvolve 
a capacidade de responder 
aspirações, transformar 
expectativas em progra-
mas, coordenar comporta-
mentos coletivos e recrutar 
para a vida pública quem 
deseja cumprir uma missão 
social. 

No Brasil, infelizmente, 
o ideal político é uma qui-
mera, mesmo que esteja 
na boca de participantes, 
principalmente em anos 
eleitorais como o que vi-
vemos: “vamos melhorar 
as condições dos trabalha-
dores, facilitar o acesso ao 
crédito, qualificar a educa-
ção, equipar hospitais, dar 
segurança ao povo”. Em 
suma, a política se tornou 
um dos maiores e melhores 
negócios da Federação. O 
empreendimento é a con-
quista de um mandato, seja 
como vereador, deputado 
estadual, deputado federal, 
senador, governador ou 
presidente da República. 

Um dos produtos é a 
intermediação, o cami-
nho que usa a burocracia 
pública e os mandatários 
para políticos obterem 
recursos, benefícios e van-
tagens. Estamos no fundo 
do poço, ou, para usar a 
terminologia lembrada por 
Hélio Schwartsman, em seu 
artiguete de quarta, 27, na 
FSP, estamos vivendo um 
jogo pesado, “constitutio-
nal hardball - jogo pesado 
constitucional”, na expres-
são de Mark Tushnet, de 
Harvard. 

Uso uma metáfora: ve-
mos a derrubada do Muro 
Constitucional. Querem 
o exemplo mais recente 
do desmoronamento dos 
pilares do nosso edifício 
democrático? O perdão 
concedido pelo presidente 
a um deputado, amigo e 
parceiro, condenado pela 
Justiça e, pasmem, a es-
colha desse parlamentar 
para integrar comissões 
na Câmara, entre as quais, 
a mais importante, a CCJ, 
Comissão de Constituição 
e Justiça. Significa escolher 
alguém que afronta Justiça 
para decidir sobre leis, ou 
seja, sobre justiça. O cú-
mulo da distorção.

O negócio da política 
mexe com cerca de 150 
milhões de consumidores, 
que formam o contingente 
eleitoral. Para chegar até 

eles, um candidato gasta, 
em média, R$ 7 reais por 
eleitor, quantia que pode 
ser cinco a seis vezes 
maior, se o candidato for 
agraciado com recursos 
do polpudo orçamento 
partidário para a gastança 
eleitoral. 

Ou se for rico. A maioria 
gastará bem mais que a 
soma dos salários em qua-
tro anos de mandato. A 
questão é: se a campanha 
política no Brasil é tão 
dispendiosa e se os candi-
datos gastam acima do que 
ganham, por que se em-
penham tanto em assumir 
a espinhosa e sacrificada 
missão de servir ao povo? 

É arriscado inferir sobre 
as ações e os comporta-
mentos do nosso corpo 
político, sob o reconheci-
mento de que parcela do 
Congresso tem atuado de 
maneira nobre na defesa 
de seus representados. Mas 
sofre críticas por conta da 
corrupção cometida por 
alguns. Outro sistema que 
erode os cofres públicos é 
a indústria do superfatu-
ramento. 

As obras públicas, nas 
três malhas da adminis-
tração (federal, estadual e 
municipal), geralmente são 
feitas com um “plus”, um 
dinheiro a mais. Registra-
-se, até, a figura de um 
ex-governador de um Es-
tado do Sudeste, que era 
conhecido pela alcunha de 
“quinzão”. Parcelas dos re-
cursos se somam às verbas 
da indústria do achaque 
e vão para os cofres das 
campanhas, formando o 
círculo vicioso responsável 
pelo lamaçal. Os desvios só 
acontecem porque nos pos-
tos chaves estão pessoas 
de confiança dos políticos. 

Resposta da charada. A 
malha de dirigentes abre 
espaços, possibilitando 
contratos, facilitando ne-
gócios, costurando o tapete 
financeiro que cobre a sala 
de estar da administração. 
O PIB informal da política é 
algo escandaloso, chegan-
do a superar a imaginação 
de alquimistas financeiros 
sofisticados. Esse é um 
tapete difícil de ser lavado. 
Contém milhões de ácaros 
que se alimentam das ca-
madas de pele do corpo 
político. 

Ninguém vê, mas todos 
sabem que eles estão lá. 
Na velha cama, suja e em-
bolorada, dormem perfis 
identificados com a ma-
nutenção do status quo. O 
ciclo é fechado: a sujeira 
alimenta os ácaros - agen-
tes e intermediários - e 
estes suprem sua matriz 
alimentícia - os patroci-
nadores - perpetuando e 
multiplicando formas de 
corrupção.

Não é qualquer deter-
gente que pode limpar os 
porões da política. 

  
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

A Intel diz que haverá falta 
de chips até 2024

A Intel faturou cerca de US$ 80 bilhões em 2020, sendo a segunda maior fabricante de chips por esse 
critério, superada apenas pela Samsung. Tem um longo histórico de pioneirismo na área, fornecendo 
esses e outros produtos para empresas como   Apple, Dell, HP e Lenovo.

Brosa_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Assim, é oportuno ouvir o que 
seu CEO Pat Gelsinger, disse ao 
canal de notícias CNBC: a falta 

de chips deve durar até 2024, mais 
do que o esperado anteriormente – o 
mercado acreditava que em 2023 a 
situação estaria normalizada. 

Isso acontece porque os fabricantes 
desses componentes também estão 
sofrendo com a disrupção de algumas 
cadeias de suprimentos, ainda em 
função da pandemia, em um momen-
to em que a demanda de chips segue 
crescendo. Esses fabricantes juntam-
-se às indústrias automobilística, de 
computadores, de smartphones e de 
outros dispositivos, que não conseguem 
atender à procura por seus produtos. 
A escassez de chips custou em 2021, 
apenas à economia americana, US$ 
240 bilhões. 

Visando suprir a falta desses com-
ponentes, a Intel anunciou investi-
mentos da ordem de US$ 40 bilhões, 
para construção de duas fábricas no 
Arizona e uma em Ohio, que deve-

rá ser a maior fábrica de chips do 
planeta.

A escolha desses locais provavel-
mente leva em conta o que disse 
a agência de notícias Bloomberg 
em 2021: a Casa Branca "desanima 
fortemente" a Intel a aumentar sua 
produção de chips na China.

São considerações geopolíticas, que 

parecem confirmar o que dizem alguns: o 
processo de globalização está em retro-
cesso. Segundo o professor da FEA/USP, 
Martinho Isnard Ribeiro de Almeida, 
esse retrocesso talvez seja bom para o 
Brasil, na medida em que poderá ajudar 
a reverter o processo de desindustriali-
zação que assola nosso país.  

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de IoT.

News@TI
e como as mídias digitais podem ajudar a promover a divulgação da 
ciência. O evento gratuito, com transmissão pelo YouTube da Embrapa 
e certificado para inscritos, é uma iniciativa da Embrapa Agricultura 
Digital (Campinas, SP), Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP) e 
Embrapa Territorial (Campinas, SP), com o apoio da Embrapa Alimen-
tos e Territórios (Maceió, AL), para promover e estimular o diálogo 
sobre a divulgação da ciência e a importância da sua popularização 
nos dias atuais, em especial o papel do jornalismo científico entre 
alunos e professores de jornalismo e comunicação social, profissionais 
de jornalismo, imprensa e pesquisadores (https://www.youtube.com/
watch?reload=9&v=eps8jaEx9Xw). 

WSO2 abre vagas em tecnologia no Brasil e 
na Argentina 

@A WSO2, líder global em tecnologia para transformação di-
gital, está em busca de talentos para apoiar sua expansão na 

região, sendo a maioria das oportunidades na área de engenharia 
de software. São 11 vagas abertas, sendo sete posições no Brasil 
e quatro para atuação na Argentina, para as quais brasileiros não 
residentes no Brasil também podem se candidatar, atuando re-
motamente como consultores. Para mais informações e cadastro, 
os interessados podem acessar a página WSO2 Careers no site da 
empresa (https://wso2.com/careers/).

A Framework está com 55 vagas em aberto

@A Framework, empresa de soluções digitais, está com 55 vagas 
abertas, sendo a maioria para a área de Tecnologia da Informação 

e podendo ser ocupada de qualquer lugar do Brasil. Há também, a 
possibilidade de estágio. Uma das oportunidades de destaque é a de 
UX Designer Pleno, onde o responsável irá transformar problemas em 
experiências orientadas ao usuário, construir soluções baseadas em 
descobertas e pesquisas de Design, tomar decisões fundamentadas em 
dados quantitativos e qualitativos, ter conduzido entrevistas, testes e 
validações junto a usuários e stakeholders, facilitar workshops e mo-
derar dinâmicas colaborativas junto aos stakeholders, criar interfaces 
de alta, média e baixa fidelidade para plataformas desktop e mobile, 
interagir com times multidisciplinares durante o desenvolvimento 
de produtos digitais, entre outras atividades (https://jobs.kenoby.
com/framework). 

Mídia e Pesquisa vai debater divulgação 
científica e mídias digitais

@O 5º Encontro Mídia e Pesquisa, esta edição com o tema Divulga-
ção Científica e Mídias Digitais, vai reunir cientistas, professores, 

jornalistas e estudantes no dia 11 de maio de 2022, das 8h30 às 16h30, 
para discutir e debater a comunicação em apoio a políticas públicas 

ricardosouza@netjen.com.br
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Presença Digital: importância e como conquistar
A maneira das marcas se relacionarem com 

seus consumidores e clientes mudou bastante 
nos últimos anos e aquelas que já descobriram 
e sabem da importância das redes sociais no 
fortalecimento do seu negócio já trabalham 
para conquistar e impactar seu público com 
uma forte presença no digital.

Sendo assim, é importante saber como ela-
borar estratégias eficientes para ajudar nesse 
propósito de construir seu espaço no digital e 
de se relacionar com as pessoas, divulgando 
seus produtos, serviços e aumentando a visi-
bilidade de sua marca.

Quer saber como fazer isso?  
Siga com a leitura!

O que é presença digital?
É, basicamente, o posicionamento da marca 

nos canais de comunicação e mídia como, sites, 
blogs, redes sociais entre outros. É a maneira 
como a empresa se posiciona e se relaciona 
com seu público.

Não é simplesmente ocupar um espaço no 
digital mas também conseguir gerar através 
dessa presença resultados reais e significati-
vos para o seu negócio, gerando mais valor 
e moldando a percepção do seu cliente em 
relação à sua marca.

Qual a importância da presença digital 
para o seu negócio?

Como já mencionamos anteriormente, cons-
truir uma presença no digital é importante para 
aumentar sua visibilidade e ainda, atrair mais 
clientes e conseguir fidelizar os já existentes.

Sendo assim, manter uma presença no digi-
tal é fundamental para conseguir humanizar 
sua comunicação e construir conexões reais. 
Sobre isso, leia mais em: Por que humanizar 
a comunicação da sua empresa?

A presença no digital é importante também 
para desenvolver seu diferencial competitivo, 

impactem e consigam chamar a atenção do 
seu público-alvo.

• Produza conteúdo de valor
A qualidade dos conteúdos juntamente com 

técnicas bem empregadas de SEO, ajudarão a 
deixar seus materiais muito mais atrativos e 
bem posicionados na internet. Aumentando 
gradativamente a autoridade da sua marca e 
credibilidade nos assuntos do seu nicho.

• Aposte em anúncios pagos
“Quem não é visto, não é lembrado” e isso 

na internet nunca foi tão real, com a possibili-
dade de patrocinar e promover seus materiais, 
conteúdos e campanhas ficou muito mais 
fácil conseguir aparecer no digital e divulgar 
sua marca.

Por isso, não perca mais tempo e elabore um 
planejamento estratégico que inclua também 
os anúncios pagos.

Considerações finais
Estabelecer uma presença no digital 

tornou-se fundamental para que as empresas 
consigam o destaque que tanto desejam e 
conquistem seu espaço no mercado. Atraindo 
cada vez mais, novos consumidores e poten-
cializando seus resultados.

potencializando suas vendas, construindo sua 
reputação no mercado e transformando a ma-
neira de se comunicar com seu cliente. 

Mas sem estender demais o assunto, vamos 
para como conseguir criar uma presença no 
digital. Leia mais a seguir!

Como construir sua presença digital?  
Para conseguir desenvolver de maneira 

eficiente a presença da sua marca no digital, 
é necessário colocar em prática alguns passos 
estratégicos. Vamos lá?

• Defina seus objetivos e estratégias
Entendendo aonde quer chegar e quais re-

sultados deseja alcançar é possível direcionar e 
definir melhor as estratégias que serão adotadas 
nas ações de marketing. 

Para quais redes produzirá conteúdo? Quais 
tipos de clientes deseja atrair e impactar? Entre 
outras questões importantes que ajudarão a 
definir melhor o seu plano de ação.

• Conheça seu público
E, mais uma vez, como sempre repetimos 

por aqui: conheça seu público. Entenda 
quais são seus desejos, interesses e dores 
para, assim, conseguir elaborar ações que 
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Acesse:
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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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:

LUCAS LEMES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão analista de T.I, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/263.FLS.274-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de no-
vembro de mil novecentos e noventa e seis (18/11/1996), residente e domiciliado Rua 
Inscrição, 09, CEP: 08246-085, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Elton Ferreira Filho e de Luciane Lemes Ferreira. BARBARA CHRISTINE CAR-
VALHO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/484.FLS.125-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e oito (12/04/1998), re-
sidente e domiciliada Rua Doutor Miguel Guimarães, 235, CEP: 08240 165, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valerio Aparecido Pereira e de Marinei Carvalho 
dos Santos Pereira.

JORGE LUIS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/190.FLS.133-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta e um (28/09/1981), re-
sidente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, apartamento 307-B, CEP:08290-001, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Alves da Silva e de Rosângela Manoel da 
Silva. PRISCILLA DA SILVA CORDEIRO, estado civil solteira, profissão pedagoga, nas-
cida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/068.FLS.121-TATAUPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (06/09/1989), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, apartamento 307-B, CEP:08290 001, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alvaro Cordeiro e de Marly da Silva Cordeiro.

ABDIEL EVANGELISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão consultor imobiliá-
rio, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.013-GUAIANASES/SP), 
Guaianases, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e dois (10/09/1992), 
residente e domiciliado Rua Francisco Bollini, 96, bloco C, apartamento 23, CEP: 08255-
730, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Joa-
quim da Silva e de Cleonice Evangelista da Silva Pires. REBECCA CORREA DO NAS-
CIMENTO, estado civil solteira, profissão publicitária, nascida no Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital (CN:LV.A/158.FLS.153-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
março de mil novecentos e noventa e quatro (09/03/1994), residente e domiciliada Rua 
Barro Duro, 188, CEP: 08220-360, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Eliezer Rodrigues do Nascimento e de Julia de Brito Correa Nascimento.

CLEBERSON DOS SANTOS SOARES, estado civil solteiro, profissão operador de 
monitoramento, nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/222.
FLS.247-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil nove-
centos e oitenta e oito (18/06/1988), residente e domiciliado Estrada Morro dos Olhos 
D'Agua, 190, CEP: 08270-360, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jacinto Soares e de Terezinha dos Santos Soares. TATIANE ROCHA SANTOS, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/116.FLS.104V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e 
oito (26/05/1988), residente e domiciliada Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 190, CEP: 
08270-360, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista dos 
Santos e de Maria Neuza Silva Rocha Santos.

GABRIEL LUCAS SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administra-
tivo, nascido neste Distrito (CN:LV.A/284.FLS.155-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e sete (31/07/1997), residente e do-
miciliado Rua São João do Cariri, 505, bloco 03, apartamento 86, CEP:08240-210, Jar-
dim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Acacio Tavares Ferreira e de Lucilene 
da Silva Ferreira. NATÁLIA AQUINO ALEXMOVITZ, estado civil solteira, profissão nu-
tricionista, nascida no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/275.FLS.206-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (01/11/1994), residente e domiciliada Rua São João do Cariri, 505, bloco 03, 
apartamento 86, CEP:08240-210, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Aguinailton dos Santos Alexmovitz e de Marilucia Aquino Alexmovitz.

DIEGO CAMPANHOLE DE SOUZA ARAUJO, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido neste Distrito (CN:LV.A/379.FLS.209V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de julho de dois mil (17/07/2000), residente e domiciliado Rua Ponta de 
Lucena, 456, CEP 08270-340, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Evanio dos Santos Araujo e de Silvana Aparecida Campanhole de Souza. KATHLEN 
ALCIONE DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/401.FLS.152-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de 
dois mil e um (27/08/2001), residente e domiciliada Rua Ponta de Lucena, 456, CEP 
08270-340, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adelmo Leite de Arau-
jo e de Elisangela Alcione da Conceição.

SILAS MAURÍCIO, estado civil solteiro, profissão analista de crédito, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/221.FLS.145-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e sete (29/03/1987), resi-
dente e domiciliado Avenida das Alamandas, 757, casa 02, CEP:08225-310, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Maurício 
Sobrinho e de Maria de Lourdes Maurício. ANGÉLICA SILVA DE SALES, estado civil 
solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/090.FLS.019-
VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (23/11/1988), residente e domiciliada Avenida das Alamandas, 757, casa 
02, CEP:08225-310, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edson Pereira de Sales e de Antonieta Silva de Sales.

NATÁLIA STERZINGER GARCIA, estado civil solteira, profissão analista de T.I, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/043.FLS.092V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e sete (27/05/1987), residente e domi-
ciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, apartamento 02-A, CEP 08210-540, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Melo Garcia e de Elsa Sterzinger Garcia. 
GRAZIELE REIS MACIEL, estado civil solteira, profissão assistente jurídica, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/037.FLS.176 GUAIANASES/SP), Guarulhos, SP no dia 
seis de abril de mil novecentos e oitenta e seis (06/04/1986), residente e domiciliada Rua 
Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, apartamento 02-A, CEP 08210-540, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sergio de Souza Maciel e de Regina Candida dos Reis Maciel.

JONATAS FERNANDES DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil nove-
centos e noventa e sete (01/04/1997), residente e domiciliado Rua Santo Ovídio, 88, 
CEP:08420-670, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Antonio 
de Souza e de Maria Izabel Fernandes de Souza. THAMIRES DE PAULA SOUZA, es-
tado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Santo André, neste 
Estado, Santo André, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e noventa e seis 
(15/11/1996), residente e domiciliada Rua Lagoa da Barra, 558, CEP:08215-540, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Emilene de Paula Souza.

WALTER RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico de refrigeração, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/008.FLS.227-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e setenta e sete 
(08/01/1977), residente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 450, CEP: 08225-420, 
Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Ribeiro da Silva e de Ideli 
Idalina da Silva. SONIA GARCIA, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e sessenta 
e três (07/12/1963), residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 196, 
CEP: 08210-540, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Garcia e de Odete 
Rodrigues Paiva Garcia.

CLEBER DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão analista de telecomunica-
ções, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/056.FLS.117 ALTO DA MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e sete (08/07/1987), residente 
e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 551, CEP 08210-540, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Helcio de Oliveira Lima e de Zilda Hernandes Lima. DAYANE 
CRISTINA ALVES OLIVO, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida em Gua-
rulhos, neste Estado (CN:LV.A/488.FLS.035V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa (24/07/1990), 
residente e domiciliada Rua José Gonçalves de Freitas, 137, CEP 08210-550, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Adilson Olivo e de Arlete Alves dos Santos Olivo.

VITOR ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no Subdis-
trito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/107.FLS.210 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e sete (26/04/1997), residente e 
domiciliado Rua Tenório das Chagas, 93, CEP: 08247-090, Vila Santa Teresinha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Valter Ferreira da Silva e de Rosily Domingos Alves 
da Silva. CHAYENE DE REZENDE NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão coor-
denadora pedagógica, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/266.FLS.276-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (23/02/1994), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 700, apartamento 53, 
CEP: 08255-010, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Guilherme Borges Nogueira e de Carmem Lúcia de Rezende Nogueira.

JOHN POTTER, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido na Inglaterra, Inglaterra 
no dia dez de novembro de mil novecentos e setenta e dois (10/11/1972), residente e 
domiciliado 17 Chiltern Crescent Earley, Reading RG6 1AL - United Kingdom, filho de 
James Potter e de Maria Theodora Potter. AVANÍ ANDRADE DE ARAÚJO, estado civil 
divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em Ubaitaba, Estado da Bahia, 
Ubaitaba, Estado da Bahia, BA no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e 
sessenta e seis (25/09/1966), residente e domiciliada Rua Marim, 10, bloco 02, apar-
tamento 12-A, CEP: 08260-360, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Porfírio 
Martins de Araújo e de Agenita Andrade de Araújo.

SILAS PAULINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão músico, nascido no 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/012.FLS.269 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de maio de mil novecentos e setenta e oito (09/05/1978), residente e 
domiciliado Rua Francisco Lucena, 171, CEP:08280-450, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Santos Paulino dos Santos e de Helena Ferreira dos Santos. 
TATIANA MARIA GONZALEZ RESTREPO, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Caldas, Município de Manizales - Colômbia, Caldas, Município de Ma-
nizales - Colômbia no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(15/01/1995), residente e domiciliada Rua Francisco Lucena, 171, CEP:08280-450, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Gonzalez Valencia e de Maria 
Del Carmen Restrepo Grajales.

RENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/091.FLS.016-2º SUBDIS-
TRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e cinco de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (25/05/1992), residente e domiciliado Rua Arraial da Anta, 
510, CEP: 08270-090, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo 
Francisco dos Santos e de Maria da Paz Nascimento dos Santos. MONIQUE MOREI-
RA SALGADO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida no Subdistrito Saúde, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e 
um (04/07/1991), residente e domiciliada Rua Arraial da Anta, 510, CEP: 08270-090, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Ribeiro Salgado e de 
Claudia Moreira Ribeiro.

CELSO FILIPE BRASILIENSE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.064-1º DISTRITO DE TIMBAÚBA/
PE), São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(28/04/1992), residente e domiciliado Rua Noite Verde, 58, CEP 08290-140, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Lopes da Silva e de Miriam Brasi-
liense Neves da Silva. CARLA PRICILA CARDOSO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão operadora de caixa, nascida em Esperança, Estado da Paraíba, Esperança, 
PB no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e um (06/10/1991), residente e 
domiciliada Rua Noite Verde, 58, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Carlos da Silva e de Jacinta Cardoso da Silva.

GIVALDO ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão representante comercial, nas-
cido em Exu, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/002.FLS.063 DISTRITO DE TABOCAS
-EXU/PE), Exu, PE no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e três (05/04/1973), 
residente e domiciliado Rua Barra de Guabiraba, 451, CEP: 08210-010, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Alves de Castro e de Francisca Dias Pereira. MARIA 
JOSÉ DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Caruaru, Estado de 
Pernambuco (CN:LV.A/031.FLS.238-2º DISTRITO DE CARUARU/PE), Caruaru, PE no 
dia primeiro de janeiro de mil novecentos e setenta e dois (01/01/1972), residente e domi-
ciliada Rua Barra de Guabiraba, 451, CEP: 08210-010, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Manoel Fernandes da Silva e de Maria do Socorro Pereira da Silva.

VALDIONOR SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Ita-
buna, Estado da Bahia (CN:LV.A/008.FLS.243-ITATINGUI ARATACA/BA), Itabuna, BA 
no dia quinze de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (15/12/1978), residente e 
domiciliado Avenida Caititu, 2320, C, CEP:08223-000, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Lessa da Silva e de Adelina Soares 
Souza. ADRIANA ARGOLO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em Ilhéus, Estado da Bahia, Ilhéus, BA no dia onze de janeiro de 
mil novecentos e setenta e cinco (11/01/1975), residente e domiciliada Avenida Caititu, 
2320, C, CEP:08223-000, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Leonel Bispo dos Santos e de Maria Odete Argolo.

FABIO TARTARI, estado civil solteiro, profissão operador de máquinas, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/003.FLS.045-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de junho de mil novecentos e setenta e seis (22/06/1976), residente e domiciliado 
Rua Adriano Alvarez, 30, CEP 08253-640, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nestor Tartari e de Tharsila Delfino Tartari. FERNAN-
DA CRISTIANE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão artesã, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta 
(01/06/1980), residente e domiciliada Rua Adriano Alvarez, 30, CEP 08253-640, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Antonio 
da Silva e de Janete Miriam de Oliveira.

VINICIUS ALVES OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ser-
viços gerais de escritório, nascido neste Distrito (CN:LV.A/408.FLS.091V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de dois mil e dois (14/02/2002), re-
sidente e domiciliado Rua Imbacal, 764, fundos, CEP:08246-025, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luciano Oliveira de Souza e de Marcia 
Alves dos Santos. ÁGATHA LUZ MONTEIRO, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
atendimento, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/327.FLS.
193V-ITAQUERA/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e noventa e oito (24/11/1998), residente e domiciliada Rua Imbacal, 
764, fundos, CEP:08246-025, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Keniato Dias Monteiro e de Joseane Luz do Amaral.

MARCELINO ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/240.FLS.053-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
oito (26/02/1998), residente e domiciliado Rua Etelvino Gama Sobrinho, 15, CEP: 08240 
270, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelino Alves de Araújo e 
de Diames Carrasco Filomeno de Araújo. BEATRIZ SILVA NASCIMENTO, estado civil 
divorciada, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
dezenove de junho de mil novecentos e noventa e oito (19/06/1998), residente e domici-
liada Avenida das Alamandas, 544, bloco 01, apartamento 11, CEP: 08225-310, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo do 
Nascimento e de Margarida Almeida Silva do Nascimento.

DEIVID CEZARE PEREIRA, estado civil solteiro, profissão desenvolvedor, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/027.FLS.072 GUAIANASES/SP), São Pau-
lo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (04/11/1984), 
residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, 431, bloco 04, apartamento 43, 
CEP 08247 025, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Davi Pereira e de Auriete de Fatima Cezare Pereira. AMANDA DE PAULA DIÓGE-
NES, estado civil solteira, profissão analista de RH, nascida em Guaianases, nesta 
Capital (CN:LV.A/094.FLS.178V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de abril de mil novecentos e noventa e três (14/04/1993), residente e domiciliada 
Rua Professora Joana Fagundes, 312, CEP 08420-410, Jardim São Pedro, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Francisco Diógenes Segundo e de Antonia de Paula 
Diógenes.

JEFFERSON TIMOTEO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão assistente de e-
commerce, nascido em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/141.FLS.229-DIADEMA/SP), 
Diadema, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e nove (14/07/1989), 
residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 17, D, CEP:08370-160, Jardim São Gon-
çalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juvenal Timoteo de Oliveira e de Marina 
Maria Almeida de Oliveira. CASSIA PRISCILA SOARES DA LUZ, estado civil solteira, 
profissão administradora, nascida em Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/094.FLS.174 3º 
OFÍCIO DE BELÉM/PA), Belém, PA no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e 
cinco (30/03/1985), residente e domiciliada Estrada Aricanduva, 17, D, CEP:08270-160, 
Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Conceição da Luz 
e de Marcia Maria Soares da Luz.

IRANILSON DANTAS DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão monta-
dor, nascido no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.069-PARI/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de junho de dois mil e um (12/06/2001), residente e 
domiciliado Rua Luís Delpi, 173, casa 04, CEP 08230-310, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Iranilson Dantas da Silva e de Ediane de Souza 
Dantas da Silva. GIOVANNA VITORIA SAMPAIO DE MELO GOUVEIA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital 
(CN:LV.A/866.FLS.080-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia trinta de abril 
de dois mil e quatro (30/04/2004), residente e domiciliada Rua Félix Capella, 68, 
apartamento 324, CEP 08250-530, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Romualdo Mendes de Gouveia e de Simo-
ne Sampaio de Melo Gouveia.

BRUNO CESAR VICENTE BEZERRA, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/106.FLS.198-VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e um (20/03/1991), 
residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 89, apartamento 32-B, CEP:08253-030, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benigno 
Peixoto Bezerra e de Sonia Aparecida Vicente Bezerra. VIVIANE DOMINGOS DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital (CN:LV.A/149.FLS.030-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e três (18/08/1993), residente e 
domiciliada Rua Nossa Senhora das Candeias, 220, CEP:08247-095, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria da Silva e de Elaine 
Cristina Domingos da Silva.

JOSÉ CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em 
Altinho, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/002.FLS.199 ALTINHO/PE), Altinho, PE 
no dia dois de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (02/08/1969), residente 
e domiciliado Rua Ana Maria Sirani, 243, CEP 08255-400, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira da Silva e 
de Maria Amara da Silva. MAGDA ALVES DO CARMO, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar de serviços gerais, nascida neste Distrito (CN:LV.A/065.FLS.148V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (09/11/1982), residente e domiciliada Rua Ana Maria Sirani, 243, 
CEP 08255-400, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Custodio Alves do Carmo.

CHRIGOR MORAIS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/417.FLS.085-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de agosto de dois mil e dois (30/08/2002), residente e domiciliado Rua Shinzabu-
ro Mizutani, 1026, casa 02, CEP 08290-010, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sidney Souza Santos e de Tatiane Silva Morais Santos. BRIT-
NEY NASCIMENTO OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/118.FLS.121V-EMBU DAS ARTES/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de abril de dois mil e um (10/04/2001), residente e domi-
ciliada Rua Shinzaburo Mizutani, 1026, casa 02, CEP 08290-010, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gabriel Oliveira Souza Filho e de Ana Paula 
do Nascimento.

ANDRE BARBOSA DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão técnico de eletrôni-
ca, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de 
mil novecentos e setenta e nove (24/03/1979), residente e domiciliado Rua Manoel 
Sarmento, 331, apartamento 24, CEP:08275-075, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Divaldo Barbosa dos Santos e de Maria Aparecida Canuto dos 
Santos. MONICA RODRIGUES MARTINS, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e dois (10/12/1982), residente e domiciliada Rua Manoel Sarmento, 
331, apartamento 24, CEP:08275-075, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Eleuterio Rodrigues Martins e de Maria Eunice Silva.

ALLAN BERNARDO DE JESUS JARDIM, estado civil divorciado, profissão cobrador, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos 
e oitenta e seis (20/07/1986), residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 144, aparta-
mento 11-A, CEP 08215-510, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Macena 
Jardim e de Eunice Maria de Jesus. DANIELLI CRISTINA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profissão assistente de compras, nascida neste Distrito (CN:LV.A/113.FLS.031 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(05/04/1989), residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 144, apartamento 11-A, CEP 
08215-510, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto de Souza e de Cristil-
liana Maria da Silva.

CARLOS DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de padaria, 
nascido em Natal, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/034.FLS.186-MONTE 
ALEGRE/RN), Natal, RN no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa 
e quatro (30/10/1994), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 6049, casa 03, 
CEP: 08285-065, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Ferreira da Silva e de Maria das Graças dos Santos. PAULO VICTOR LINS DA 
SILVA, estado civil divorciado, profissão líder de setor, nascido em Porto Calvo, 
Estado de Alagoas, Porto Calvo, AL no dia primeiro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (01/09/1987), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 6047, casa 
03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro José da Silva e de 
Sandra Maria Lins da Silva.

JUNIOR ELIAS CORTEZ CABRERA, estado civil solteiro, profissão administrador de 
empresas, nascido em Maracay - Venezuela, Maracay - Venezuela no dia dezessete de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco (17/06/1995), residente e domiciliado Rua 
Professor Brito Machado, 1603, casa 02, CEP 08215-405, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Victor Elias Cortez Diaz e de Mairda Cabrera Jimenez. HEMILY SALES DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista de transformação de pessoas, nasci-
da em São Paulo - Capital (CN:LV.A/191.FLS.109-ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e oito (30/11/1998), 
residente e domiciliada Rua Cintra, 1013, CEP 08226-014, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanilson Gomes de Oliveira e de Gil-
mara de Jesus Sales.

VINICIUS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de farmácia, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/308.253 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e oito (23/04/1998), residente 
e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 106, CEP 08260-270, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Adelson Cordeiro da Silva e de Noildes Alves Bispo da Silva. 
JAQUELINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente de repasse 
médico, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.234V-TA-
TUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (17/03/1995), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 106, CEP 08260-
270, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos dos Santos e de 
Adelaide Maria dos Santos.

MATHEUS DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de estoque, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e sete (13/02/1997), residente e domiciliado Rua Nova Esperan-
ça, 69, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Madair de Carvalho Nunes. 
MARLENE DE CARVALHO, estado civil divorciada, profissão empresária, nascida 
em Ubaitaba, Estado da Bahia, Ubaitaba, BA no dia vinte e dois de setembro de mil 
novecentos e setenta e sete (22/09/1977), residente e domiciliada Rua Cicero Ribei-
ro de Castro, 67, Centro, Ubaitaba, Estado da Bahia, Ubaitaba, BA, filha de Mariene 
Mendes de Carvalho. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Ubaitaba, Estado da Bahia”

GABRIEL DOS SANTOS BRANCO, estado civil solteiro, profissão promotor de ven-
das, nascido neste Distrito (CN:LV.A/373.FLS.063V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de abril de dois mil (21/04/2000), residente e domiciliado Aveni-
da Professor João Batista Conti, 832, bloco C, apartamento 21, CEP: 08255-210, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adam 
Francisco Branco e de Patricia dos Santos Bonfim. STEPHANY DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão analista, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/161.FLS.088 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia treze de janeiro 
de dois mil (13/01/2000), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista 
Conti, 832, bloco C, apartamento 21, CEP: 08255-210, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Afonso André da Silva e de Vanessa 
Alves da Silva.

MÁRCIO MORENO MARTINS, estado civil solteiro, profissão concierge, nascido no 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/116.FLS.270-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e três (05/04/1993), re-
sidente e domiciliado Rua Porto Amazonas, 410, casa 01, CEP: 08210-780, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Darcio Moreno Martins e de Josefa Tenorio Mar-
tins. ANA FLAVIA VELOSO BRAVO, estado civil solteira, profissão esteticista animal, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/184.FLS.103-JARDIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e seis (03/11/1996), re-
sidente e domiciliada Rua Porto Amazonas, 410, casa 01, CEP: 08210-780, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jandir Bravo Junior e de Glaucia Antonio Veloso 
Bravo.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira 04 de maio de 20228

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CRISTHIANO HENRIQUE CORREIA DE OLIVEIRA, profissão: geren-
te comercial, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/03/1983, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silas Rodrigues de 
Oliveira e de Sueli Correia dos Santos Oliveira. A pretendente: NATALIA ARGENTO 
TOLEDO PETENUCI, profissão: gerente de contas públicas, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 31/03/1988, residente e domi-
ciliada em Vargem Grande Paulista, SP, filha de Daniel Toledo Petenuci e de Lorendana 
Argento Petenuci.

O pretendente: RAPHAEL VIEIRA DA SILVA, profissão: fisioterapeuta, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Edson Aparecido Vieira da Silva e de Aurelina Vicente 
Vieira da Silva. A pretendente: AKLA VAIS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/06/1997, residente e domi-
ciliada em Guarulhos, SP, filha de Marcos Mauricio da Silva e de Ester Vais da Silva.

O pretendente: FABIO LIMA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Cosmo Ferreira da Silva e de Veralucia Carneiro de Lima. A 
pretendente: STEFANIE MACEDO DE ALMEIDA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Valdeci de Almeida e de Rosangela Macedo.

O pretendente: DANIEL JOSE DA SILVA, profissão: operador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 09/11/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Teodozio da Silva e de Cicera Maria da Sil-
va. A pretendente: LAYSE DE OLIVEIRA BRANDÃO, profissão: monitora de transporte 
escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues Brandão e de 
Lilian Maria de Oliveira Brandão.

O pretendente: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SANTANA, profissão: motorista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Anísio de Abreu, PI, data-nascimento: 12/08/1964, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Pereira de Santana e de Evan-
gelina Ferreira de Santana. A pretendente: MARIA ZÉLIA DOS SANTOS, profissão: au-
xiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 
29/05/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jeralsina Feitosa dos 
Santos.

O pretendente: MESSIAS SANTANA MARTINS, profissão: analista contábil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1991, residente e 
domiciliado em Campinas, SP, filho de Ricardo Martins e de Sueli Aparecida Santana 
Martins. A pretendente: MARINA FERNANDES DE SOUZA, profissão: enfermeira, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro Barreto de Souza e de Maria do Carmo 
Fernandes de Souza.

O pretendente: GUSTAVO RAMON SEVERO COSTA, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Luis Nascimento Costa e de Maria Val-
deci Severo Costa. A pretendente: JULIA BISPO DOS SANTOS, profissão: escriturá-
ria administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
20/10/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Amando Novaes dos 
Santos e de Claudinéa Rodrigues Bispo dos Santos.

O pretendente: KELVYN ALEXANDRE VENTURA CONCEIÇÃO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/2004, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre dos Santos Conceição e de 
Elaine Aparecida Ventura. A pretendente: ADRIELI DOS SANTOS, profissão: atendente 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosilândia Maria dos Santos.

O pretendente: ANTONIO JOSE TEIXEIRA CAVALCANTE, profissão: pizzaiolo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Taua, CE, data-nascimento: 12/12/1971, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Teixeira Sobrinho e de Maria Cavalcante de 
Oliveira. A pretendente: AMANDA PLANA SIMÕES, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1979, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Eduardo Simões e de Nanci 
Aparecida Plana Simões.

O pretendente: EDSON BATISTA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/2000, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Jose João da Silva e de Maria Lindinalva Batista da Silva. 
A pretendente: ARLENE SOUZA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/2005, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Carlos Jorge Lima dos Santos e de Arlete Francisca de Souza 
Santos.

O pretendente: JOÃO BATISTA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, naturalida-
de: Oratórios - Municipio de Ponte Nova, MG, data-nascimento: 05/04/1947, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Batista e de Ana Gloria. A pretendente: 
VIVIAN LEILA VICENTE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 15/07/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Magnólia Vicente.

O pretendente: SAMUEL CORREIA ARAUJO DOS SANTOS, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sandoval Araujo dos Santos e de Marinalva 
Correia Araujo dos Santos. A pretendente: SAMARA FERREIRA DE SOUZA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edinaldo Mendes de Souza e de 
Sonia Maria Ferreira de Almeida.

O pretendente: EDVALDO CAMPOS DE CARVALHO, profissão: encarregado de produ-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira de Carvalho e de 
Neuza Campos de Carvalho. A pretendente: LIDIANA FERREIRA DA SILVA, profissão: 
prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 04/03/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Firino da 
Silva e de Maria da Graça Ferreira da Silva.

O pretendente: JEFERSON MENDES ALMEIDA, profissão: ajudante de pedreiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/2003, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adão Mendes de Sousa e de Maria Pires de Al-
meida. A pretendente: JAQUELINE SOARES CARDOSO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/2004, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Jefferson Silva Cardoso e de Priscila Freitas Soares.

O pretendente: EMEKA FESTUS ELOCHUKWU, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 15/08/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Agbo Elochukwu e de Theresa Elochukwu. A pretendente: 
SILVANA BENTO MATIAS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarabira, PB, data-nascimento: 08/10/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Severino Matias dos Santos e de Maria Bento Matias.

O pretendente: JEFERSON SERGEI MARTINS, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1970, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Gomes Martins e de Guilhermina Fonseca 
Martins. A pretendente: ANGELA MAHIKO TOMANARI, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1965, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Angelo Tomanari e de Valdinicia de Oliveira 
Tomanari.

O pretendente: GUILHERME GUSTAVO MARQUES SILVA, profissão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/04/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo José Barbosa 
da Silva e de Ana Maria Ferreira Marques Silva. A pretendente: IANCA SILVA DE SA, 
profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jussieur 
Martins de Sa e de Maria da Paz Moura Silva.

O pretendente: BRUNO BARROS MOURA, profissão: enfestador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1991, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Jose Francisco da Silva Moura e de Adriana da Silva 
Barros Moura. A pretendente: LETÍCIA DA SILVA LIMA, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudio Roberto da Silva Lima e de Joelma 
Alexandre da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO DA SILVA, profissão: supervisor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 20/05/1962, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Severina Maria da Silva. A pretendente: GLEUDES SILVA 
PINTO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Itambé, BA, data-nas-
cimento: 28/07/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Luiz 
Pinto e de Dilza Silva Santos.

O pretendente: ANTONIO DIONES ALVES DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Crateús, CE, data-nascimento: 13/08/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Barbosa da Silva e de Maria Ornélia 
Alves Almeida. A pretendente: ANTONIA VALESSA FERREIRA MOTA, profissão: au-
xiliar de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Crateús, CE, data-nascimento: 
12/06/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Moreira Mota e de 
Luizinha Ferreira do Nascimento.

O pretendente: GUSTAVO MATHEUS DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1999, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Valdir Aparecido dos Santos e de Magali Matheus. A 
pretendente: VIVIAN SILVA DE OLIVEIRA, profissão: mensageira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/2001, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Marcos Santos de Oliveira e de Viviane da Silva Sales.

O pretendente: BELMIRO BISPO DA SILVA, profissão: ajudante de transporte, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Camacan, BA, data-nascimento: 26/11/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo Dias da Silva e de Eunice Bispo dos 
Santos. A pretendente: LINDINALVA NOVAIS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 10/05/1974, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de José Joviniano da Silva e de Judite Francisca de Novais.

O pretendente: VAMARIO DE JESUS SANTANA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1990, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valmir Santana Dias e de Maria Apa-
recida Soares de Jesus. A pretendente: NATASHA BARBOSA PIRES, profissão: mani-
cure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Romisvaldo Carneiro Pires e de Ana 
Paula Barbosa.

O pretendente: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1970, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de José Mariano da Silva e de Cleide Aparecida da Silva. A 
pretendente: PATRÍCIA ALVES DA SILVA, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Erculano Alves da Silva e de Zenora Libarina de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ RIVALDO CORREIA DE AMORIM, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 11/12/1967, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Correia de Amorim e de Francisca Rosa da 
Conceição. A pretendente: FLORACI MARIA DOS SANTOS, profissão: encarregada 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel dos Milagres, AL, data-nas-
cimento: 25/05/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Napoleão 
dos Santos e de Maria Julia dos Santos.

O pretendente: JOSÉ MARCOS BESERRA, profissão: encarregado de logística, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Enoque Beserra e de Marlene Macêdo Beserra. 
A pretendente: GEANE DOS SANTOS SILVA, profissão: promotora de vendas, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Itaiba, PE, data-nascimento: 05/12/1986, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de João Inácio da Silva e de Ridalva dos Santos Inácio.

O pretendente: MARCELO NAKANO, profissão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Presidente Prudente, SP, data-nascimento: 19/12/1980, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Hiroissa Nakano e de Vitalina Custodio Nakano. A 
pretendente: KATY ANNE PAIVA KUSABA, profissão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jorge Kusaba e de Odilia Paiva Branco Kusaba.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ DE LIMA, profissão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Candiba, BA, data-nascimento: 10/06/1976, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Agenor José de Lima e de Aurestina Souza de Oliveira Lima. A 
pretendente: ROSILENE DA SILVA COSTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 22/06/1968, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Marcilio da Costa e de Alice Pereira da Silva.

O pretendente: RICHARD ALEXANDER DE OLIVEIRA TRINDADE, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/03/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ricardo Braga Trindade e de Andrea 
de Oliveira. A pretendente: CAROLINE CORREA DA SILVA, profissão: consultora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimen-
to: 30/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adriano Piedade da 
Silva e de Margareth Egea Correa.

O pretendente: ROBERTO ALEXANDRE CARVALHO, profissão: produtor de arte, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Santa Rita do Passa Quatro, SP, data-nascimento: 
22/09/1962, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Alexandre Carva-
lho e de Maria Lourenço Carvalho. A pretendente: EMILIA ALVES TEIXEIRA, profissão: 
auxiliar de nutrição, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nasci-
mento: 11/05/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nicanor Teixeira 
Lima e de Maria Alves Teixeira.

O pretendente: LUIS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulino Oliveira dos Santos e de Wilma dos 
Santos. A pretendente: PAULA DE JESUS OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1983, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto de Jesus Oliveira e de Jovelina Pereira 
de Oliveira.

O pretendente: WAGNER BISPO DOS SANTOS, profissão: assistente operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 01/05/1970, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Bispo dos Santos e de Marinete 
Melo dos Santos. A pretendente: ROSANGELA CRISTIANE DOS SANTOS, profissão: 
auxiliar técnica de educação, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/03/1969, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Leide dos 
Santos e de Laurinete Bezerra dos Santos.

O pretendente: MARIA MADALENA DE FREITAS, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 05/11/1966, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Gomes de Freitas e de Maria José Santos. A 
pretendente: LAURA DOGANI, profissão: aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: 
Cafelândia, SP, data-nascimento: 07/11/1955, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Raul Dogani e de Maria José de Victor Dogani.

O pretendente: SIRLEY CONCEIÇÃO DA CRUZ, profissão: controlador de acesso, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Padre Paraiso, MG, data-nascimento: 25/08/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Clemente Pereira da Cruz e de 
Zita Conceição da Cruz. A pretendente: TAINA ALMEIDA DE JESUS, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1989, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosimar de Jesus e de Maria Madalena 
de Almeida de Jesus.

O pretendente: JOHNNY LOPES RODRIGUES, profissão: auxiliar técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1985, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de João Geraldo Rodrigues e de Maria de Fatima Lopes 
Rodrigues. A pretendente: ELIONAI GOMES DE MELO, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 30/06/1968, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Gomes de Melo e de Maria Gomes de Melo.

O pretendente: DANIEL ALVES SCARDOVA, profissão: operador de misturador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1993, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Moisés Scardova e de Marinalva Rosa Alves Scar-
dova. A pretendente: INGRID ELOISA BEZERRA DA SILVA, profissão: prendas domés-
ticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roseli Aparecida Bezerra da Silva.

O pretendente: ROBSON SOUZA PINHEIRO ONÇA, profissão: auxiliar de tecido, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Pinheiro Onça e de Rita de Oliveira 
Souza. A pretendente: LUCIENE SILVA FREITAS, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: Araripina, PE, data-nascimento: 31/05/1989, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João de Freitas e de Maria Eunice da Silva 
Freitas.

O pretendente: EDMILSON BAPTISTA DOS ANJOS, profissão: encanador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osmar Aquino dos Anjos e de Jurema Feliciana 
Baptista. A pretendente: BÁRBARA CRISTINA UCHÔA DA COSTA, profissão: auxi-
liar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/02/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Célio Antonio da Costa 
e de Andréia Uchôa da Costa.

O pretendente: ITALO AUGUSTO CANALE, profissão: operador de empilhadeira, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Canale e de Marcia Lopes Rodrigues 
Canale. A pretendente: LAÍS CAMPOS, profissão: servidora pública municipal, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gumercindo de Campos Filho e de Maria das 
Dores do Prado Campos.

O pretendente: JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA, profissão: empreiteiro de obras, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Tacima, PB, data-nascimento: 31/08/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Constantino da Silva e de Amelia Ma-
ximino da Costa. A pretendente: RENATA SILVA DE ARAUJO, profissão: engenheira 
civil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Antonio de Araujo e de 
Maria Silva de Araujo.

O pretendente: CICERO SOUZA INÔ, profissão: fuzorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 31/03/1973, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Manoel Lourenço Inô e de Eremita de Souza Inô. A pretendente: 
MARIA ELIANE DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Belo 
Jardim, PE, data-nascimento: 29/06/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Pedro da Silva e de Maria do Carmo Silva.

O pretendente: CRISTIANO JERONIMO DA SILVA, profissão: técnico de automoção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1978, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lourival Jeronimo da Silva. A pretenden-
te: ANA PAULA MOLINO, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jose Manoel Molino e de Roseni Santos Lima Molino.

O pretendente: NICOLAS LOMAS ARRUDA, profissão: analista financeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Celso Gabriel Arruda e de Mayrane Pereira Lomas 
Arruda. A pretendente: LAIS NAZARETH DE ALMEIDA CARDOSO, profissão: analis-
ta administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aristarco Gabrielli Car-
doso e de Regina Celia de Almeida Cardoso.

O pretendente: JULIÃO BARBOSA DE SOUZA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 08/07/1952, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Miguel Barbosa e de Maria Saloméa de Souza. A 
pretendente: CARLIENE RIBEIRO DO CARMO, profissão: auxiliar de limpeza, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 08/04/1975, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Viana do Carmo e de Irene Ribeiro do 
Carmo.

O pretendente: VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA, profissão: analista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 04/09/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Noronha Silva e de Maria Newrivania de Oliveira Silva. 
A pretendente: DAYANE JESUS SANTOS, profissão: assistente jurídica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1997, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Edinho Jesus Santos e de Roseli Simões dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE LIMA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Lavras da Mangabeira, CE, data-nascimento: 10/02/1961, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ferreira de Lima e de Cecilia 
Maria Ferreira de Lima. A pretendente: JOANA PEREIRA DE LIMA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1973, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Pereira de Lima e de Maria Sole-
dade de Lima.

O pretendente: JOHNNY CABRAL, profissão: técnico de refrigeração, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Régia Maria Cabral. A pretendente: JOICE ALVES 
SFORSIM, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, da-
ta-nascimento: 12/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reginal-
do Sforsim e de Rosineide Alves dos Santos Sforsim.

O pretendente: DEIVISON SANTOS PAIVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Alfenas, MG, data-nascimento: 21/06/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Carlos Raimundo Paiva e de Mirtes de Lourdes Santos Paiva. A 
pretendente: VICTORIA ISABELLA SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: bancária, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Brito de Oliveira e de Carmelita Ferreira 
dos Santos.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: contador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mamedio Rodrigues dos Santos e de Eremita 
Januaria dos Santos. A pretendente: JULIANE LUCAS DA SILVA, profissão: analista 
de sistemas, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
25/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Lucas da Silva 
e de Maria Aparecida da Silva Oliveira.

O pretendente: JOÃO ALVES FEITOZA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 23/06/1977, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Alves Feitoza e de Severina Maria da Conceição 
Feitoza. A pretendente: SINELMA FERREIRA SANTOS, profissão: cabeleireira, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 25/08/1977, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sinezio Ozorio Vieira Santos e de Maria José 
Mafra Ferreira.

O pretendente: HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA, profissão: desenvolvedor 
de software, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
22/01/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alvaro de Souza e de 
Jaqueline de Carvalho da Silva Souza. A pretendente: BRUNA NOGUEIRA DOS SAN-
TOS, profissão: gerente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eliovaldo 
Nogueira dos Santos e de Elza Nogueira dos Santos.

O pretendente: RÔMULO SALES LISBOA, profissão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 17/04/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Gervásio da Mota Lisboa e de Tânia Sales da Mota Lisboa. A pre-
tendente: PRISCILA ALVES DOS SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ailson Roxo dos Santos e de Elisangela Alves dos Santos.

O pretendente: JEAN CARLOS DOS SANTOS SOUZA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Eduardo de Souza e de Maria Jose dos 
Santos. A pretendente: LETICIA VICTORIA AZEVEDO RODRIGUES, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Martins da Silva Rodrigues 
e de Ednolia Azevedo da Silva.

O pretendente: ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1981, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto de Oliveira e de Maria Lucia Barbosa 
dos Santos. A pretendente: SUELI MACIEL DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1980, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Reginaldo Justino de Souza e de Josefa Maciel Ferreira 
de Souza.

O pretendente: GUILHERME DE ALMEIDA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jean da Silva Almeida e de Cleusa Fatima de Souza Almeida. 
A pretendente: JAQUELINE VALENTIM ALVES, profissão: assistente jurídica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1997, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Joel Ferreira Alves e de Clivia Valentim de Arcanjo.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE MATOS, profissão: técnico de eletrônica, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Pedro de Matos e de Laurizete Rodrigues 
Freitas. A pretendente: JULIANA FERREIRA DE SOUZA, profissão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilmar Barbosa de Souza e de Elaine Ferreira 
Carvalho de Souza.

O pretendente: IGOR ALVES CORDEIRO, profissão: atendente de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Paulo Mendes Cordeiro e de Cicera Bernardete Alves 
Cordeiro. A pretendente: ESTHER LAÍS DOS SANTOS BARBOSA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/2000, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eurico Moura Barbosa e de Fernanda 
Cristina dos Santos Moura Barbosa.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Allonda Ambiental Participações S.A.
CNPJ/MF nº 17.718.542/0001-05

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro antes dos impostos 19.641 23.607 45.832 36.077
Ajustes para:
Depreciações e amortizações – – 10.712 7.160
Resultado na baixa de ativos 
imobilizado – – 2.340 1.690

Resultado de participações socie-
tárias (41.024) (23.607) – –

Provisão para contingências – – – 306
Juros e variação cambial, líquidas 22.063 – 29.447 7.935
Perda em recebíveis com partes 
relacionadas – – – 6.332

Ganho com participação em 
controlada (343) – – –

Fluxo de caixa antes das variações 
de ativos e passivos operacionais 337 – 88.331 59.500

Variações em:
Contas a receber – – (317.419) (75.812)
Tributos a recuperar – – (12.962) 333
Adiantamentos a fornecedores – – (9.715) (4.765)
Despesas antecipadas – – 608 (4.375)
Outros ativos (5) – (18.793) (104)
Aplicações financeiras (967) – 3.634 6.890
Fornecedores 104 – 68.980 17.681
Tributos a recolher – – 27.122 5.425
Salários e encargos sociais a pagar – – 22.521 1.734
Adiantamento de clientes – – 39.594 (10.332)
Outros passivos 2 – 15.664 –
Caixa aplicado nas atividades 
operacionais (529) – (92.435) (3.825)

Juros pagos (20.395) – (27.064) (7.637)
Fluxo de caixa líquido utilizado 
nas atividades operacionais (20.924) – (102.499) (11.462)

Fluxo de caixa das atividades de investi-
mentos

Aquisições de bens em ativos 
imobilizado – – (26.261) (35.574)

Aumento de capital social em 
controladas (155.722) – – –

Créditos com partes relacionadas (85.315) – (6.597) (11.553)
Fluxo de caixa utilizado nas ativi-
dades de investimentos (241.037) – (32.858) (47.127)

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos

Captações de empréstimos, financia-
mentos e Debêntures 267.989 – 298.332 102.355

Pagamentos de empréstimos e 
financiamentos – principal – – (102.416) (31.714)

Dividendos pagos aos acionistas (4.998) – (6.276) (3.200)
Fluxo de caixa proveniente das 
atividades de financiamentos 262.991 – 189.640 67.441

Aumento em caixa e equivalentes 
de caixa 1.030 – 37.283 8.852

Caixa e equivalentes de caixa – início 
do período – – 18.038 9.186

Caixa e equivalentes de caixa – fim 
do período 1.030 – 55.321 18.038

Aumento em caixa e equivalentes 
de caixa 1.030 – 37.283 8.852

Divulgação adicional – transações não-caixa
Adições de imobilizado por meio de 
arrendamento financeiro – – 17.758 221

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Balanços Patrimoniais (Em milhares de Reais, exceto quando inidicado de outra forma) 
Controladora Consolidado

Nota 2021 2020 2021 2020
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.030 – 55.321 18.038
Contas a receber 6 – – 272.963 103.013
Tributos a recuperar 7 – – 17.725 4.763
Adiantamento à fornecedores 8 – – 16.995 7.280
Dividendos a receber 2.407 2.407 – –
Despesas antecipadas 5 – 3.089 2.562
Outros ativos 967 – 1.880 426
Total do ativo circulante 4.409 2.407 367.973 136.082

Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras restritas 5 – – 1.201 4.835
Contas a receber 6 – – 147.469 –
Despesas antecipadas – – 886 2.021
Tributos diferidos 19.a – – – –
Partes relacionadas 9 25.378 1.933 26.004 19.407
Outros ativos – – 17.339 –

25.378 1.933 192.899 26.263
Investimento em controladas 10 415.772 88.894 – –
Imobilizado 11 – – 122.027 91.652
Intangível – – 713 121
Total do ativo não circulante 441.150 90.827 315.639 118.036

Total do ativo 445.559 93.234 683.612 254.118

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020 2021 2020
Passivo circulante
Fornecedores 12 104 – 103.593 34.613
Empréstimos, financiamentos e 
Finame 13 2.250 – 25.511 25.714

Debêntures 14 65.197 – 65.197 –
Tributos a recolher 15 – – 33.605 18.976
Salários e encargos a pagar 16 – – 29.457 6.936
Adiantamento de clientes 17 – – 49.737 10.143
Dividendos a pagar – 334 – 1.612
Outros passivos 2 – 15.688 24
Total do passivo circulante 67.553 334 322.788 98.018
Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e 
Finame 13 9.290 – 53.474 95.331

Debêntures 14 192.920 – 192.920 –
Tributos a recolher 15 – – 22.299 9.625
Tributos diferidos 19.b – – 33.605 7.595
Provisão para contingências 18 – – 649 649
Partes relacionadas 9 117.919 50.000 – –
Total do passivo não circulante 320.129 50.000 302.947 113.200
Patrimônio líquido
Capital social 20.a 37.762 20.894 37.762 20.894
Reserva de lucros 20.115 22.006 20.115 22.006
Total do patrimônio líquido 57.877 42.900 57.877 42.900
Total do passivo e patrimônio 
líquido 445.559 93.234 683.612 254.118

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com o IFRS em 31 de dezembro de 2021 e relatório do auditor independente

Demonstrações do Resultado 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020* 2021 2020

Resultado das operações 
continuadas

Receita operacional líquida 21 – – 568.948 258.368
Custos dos serviços prestados e 
produtos vendidos 22 – – (444.192) (163.736)

Lucro bruto – – 124.756 94.632
Receitas (despesas) opera-
cionais

Despesas gerais e adminis-
trativas 22 (333) – (47.573) (43.985)

Resultado de participações 
societárias 10 41.024 23.607 – –

Outras receitas (despesas) 343 – 146 (6.440)
Lucro operacional 41.034 23.607 77.329 44.207
Resultado financeiro, líquido 23 (21.393) – (31.497) (8.130)
Lucro antes dos impostos 19.641 23.607 45.832 36.077
Impostos de renda e contribuição 
social – correntes 19.a – – (181) (4.278)

Impostos de renda e contribuição 
social – diferidos 19.a – – (26.010) (8.192)

Lucro líquido do exercício 19.641 23.607 19.641 23.607
Média ponderada da quantidade 
de ações

(lote de mil ações) 20.c 37.762 37.762
Resultado por ação básico (por 
lote de mil ações, expresso 
em R$) 20.c 0,52 0,63

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasDemonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
Atribuível aos acionistas da Companhia

Reserva de lucros
Capital social Legal Realização de investimentos Lucros acumulados Patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2019 20.894 – – – 20.894
Lucro líquido do exercício – – – 23.607 23.607
Destinação:
Reserva legal (nota 20.b) – 337 – (337) –
Dividendos distribuídos (nota 20.b) – – – (1.601) (1.601)
Reserva para realização de investimentos (nota 20.b) – – 21.669 (21.669) –
Saldo em 31 de dezembro de 2020 20.894 337 21.669 – 42.900
Lucro líquido do exercício – – – 19.641 19.641
Ajuste predecessor (nota 2.d) 16.868 – (16.868) – –
Destinação:
Reserva legal (nota 20.b) – 982 – (982) –
Dividendos distribuídos (nota 20.b) – – – (4.664) (4.664)
Reserva para realização de investimentos (nota 20.b) – – 13.995 (13.995) –
Saldo em 31 de dezembro de 2021 37.762 1.319 18.796 – 57.877

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

1.1. Contexto operacional – A Allonda Ambiental Participações S.A., anterior-
mente denominada Valovanji Investimentos e Participações S.A. (“Allonda Par-
ticipações”, “Companhia” ou “Holding”) tem sua sede no município de Barueri, 
Estado de São Paulo e tem como objeto social a realização de investimentos 
em empreendimentos e/ou participação no capital de outras sociedades. 
A Administração preparou tais demonstrações financeiras considerando o 
pressuposto de continuidade operacional. a) Reestruturação societária: Em 
2020 a Companhia e suas controladas iniciaram o processo de reestruturação 
societária, que visa concentrar os investimentos do Grupo Allonda na Holding 
e segregar seus segmentos de atuação por investida, sendo as principais 
ações realizadas até a presente data: • Em 02 de setembro de 2020, Allonda 
Construtora Ltda. controlada da Allonda Ambiental S.A. (Ambiental), teve sua 
razão social alterada para Allonda Energias Renováveis Ltda. e sua participa-
ção foi migrada para Companhia. Ainda na mesma data, a Allonda Construtora 
Ltda., alterou sua razão social para Allonda Energias renováveis Ltda. (“Allonda 
Energia”). • Em 20 de outubro de 2020, as acionistas do Grupo Allonda: Dal-
gali Investimentos e Participações S.A. (Dalgali), Falowanie Investimentos e 
Participações S.A. (Falowanie) e Golving Investimentos e Participações S.A. 
(“Golving”), aportaram a totalidade das ações detidas na controlada Allonda 
Ambiental no montante de R$ 37.762 mil (Nota 10.b.). • Em 20 de outubro de 
2020, as acionistas da Companhia (Dalgali, Falowanie e Golving), constituíram 
a Allonda Participações como Holding do Grupo Allonda, aportando sua par-
ticipação detida na Allonda Ambiental S.A. (“Allonda Ambiental”). • Em 28 de 
outubro de 2020, a WH2 Empreendimentos e Participações S.A., alterou sua 
razão social para Allonda Ambiental Saneamento S.A. (“Allonda Saneamento”); 
• Em 28 de janeiro de 2021, foram aportadas na Companhia pelas Holdings do 
Grupo Allonda: Dalgali investimentos e participações S.A. (“Dalgali”), Falowanie 
Investimentos e Participações S.A. (“Falowanie”) e Golving Investimentos e 
Participações S.A. (“Golving”), as quotas detidas na Allonda Saneamento, no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e ALLPRIME PUMPS Equipamentos 
Mecânicos LTDA. (“Allprime”), nos valor de R$ 2 (nota 10(b)). • Em 19 de 
maio de 2021, a Allonda Ambiental foi cindida, a valor contábil, migrando a 
totalidade das ações detidas na investida Allonda Engenharia Ltda. (“Allonda 
Engenharia”). Com as movimentações acima, as atividades da Companhia 
ficaram divididas nos segmentos: 
Segmento Atividades principais

Allonda Ambiental
Soluções ambientais como dragagem, desassorea-
mento, serviços emergenciais e economia circular.

Allonda Engenharia
Serviços de infraestrutura ligados à área de sane-
amento, construção de Estações de tratamento de 
água e esgoto.

Allonda Energia
Serviços de infraestrutura ligados à área de energia 
em parques solares, Hidrelétricas, eólica e serviços 
de alta tensão e linhas de transmissão.

Allonda Saneamento Operação efetiva de concessão plena e PPP.
Allprime Venda e locação de bombas.
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da 
Companhia em 30 de março de 2022. Após a sua emissão, somente os 
acionistas têm poder de alterar as demonstrações financeiras. b) Efeitos da 
pandemia provocada pela COVID-19: O COVID-19, foi primeiramente repor-
tado em Wuhan, na China continental e, posteriormente, espalhou-se por 
diversos países. Desde então, têm sido informados mundialmente casos de 
contágio e fatalidades devido ao vírus, de forma que, em 3 de março de 2020, 
o surto foi caracterizado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde. 
Desencadeando decisões de governos e entidades do setor privado, que 
somadas ao impacto potencial da pandemia, aumentaram o grau de incerteza 
para os agentes econômicos que podem gerar impactos relevantes nos valo-
res reconhecidos das Demonstrações financeiras. A partir de março de 2020, 
a Companhia e suas Controladas, de forma gradual, foram liberando as áreas 
administrativas para o trabalho na modalidade home office, como forma de 
prevenir o avanço do contágio, as atividades administrativas permanecem 
sendo exercidas normalmente. Em 2021 a empresa adotou a modalidade 
híbrida das atividades administrativas, seguindo todos os protocolos de segu-
rança de distanciamento, uso obrigatório de máscara e agendamento de 
posição de trabalho. Cabe salientar ainda, que não houve paralização em 
nenhum projeto da Companhia. Outrossim, a administração avalia de forma 
constante o impacto dos desdobramentos do surto do COVID-19 nas operações 
e na posição patrimonial e financeira da Companhia e suas Controladas, com 
o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os riscos de 
continuidade nas operações e possíveis impactos nas demonstrações finan-
ceiras, sendo as principais medidas tomadas: • Em pleno alinhamento com 
nossos clientes, medidas de segurança mais rígidas foram adotadas, neste 
momento em todas as operações de campo e nossas obras continuam em 
andamento e performando dentro do previsto em Budget e Forecast; • Rene-
gociações de dívidas contraídas junto à fornecedores, instituições financeiras 
e impostos federais foram efetivadas, estendendo os prazos de pagamento, 
protegendo o fluxo de caixa da empresa nos curto e médio prazos. 1.2. Base 
de preparação: As demonstrações financeiras da Companhia e suas contro-
ladas, foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB)) , e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações 
financeiras estão apresentadas na Nota 2. As demonstrações financeiras foram 
preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso 
de determinados ativos e passivos financeiros, tem seu custo ajustado para 
refletir a mensuração ao valor justo. a) Moeda funcional e moeda de apre-
sentação: Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão 
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e suas con-
troladas. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. b) Uso de estimativas e julgamentos: 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As infor-
mações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um 
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo período 
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota 11 – Vida útil estimada 
dos bens do ativo imobilizado (vida útil); e Nota 18 – Mensuração de contin-
gências baseados em premissas sobre a probabilidade e magnitude das 
saídas de recursos. Nota 21 – Parte preponderante da receita de prestação 
de serviços é reconhecida levando-se em consideração o estágio de execução 
de cada contrato, denominado Porcentagem de obra concluída – POC). O 
método de reconhecimento de receita por meio do POC requer o uso de 
estimativas dos orçamento de custos do projeto, a fim de estabelecer uma 
proporção e relação aos custos já incorridos. Essa proporção é aplicada sobre 
o valor da receita total contratada do projeto, determinando o montante da 
receita a ser reconhecida em cada período. 2. Principais políticas contábeis 
– As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente para os períodos apresentados nessas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. a) Base de apresentação das demons-
trações contábeis consolidadas da Companhia antes da reestruturação 
societária (Nota 1.1(a)) Combinações de negócios entre empresas sob 
controle comum ainda não foram abordadas especificamente pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil (“CPCs”) e pelas normas internacionais de 
relatório financeiro (“IFRS”). Sendo assim, conforme parágrafo 11 do Pronun-
ciamento IAS 8/CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro, a Administração considerou a aplicabilidade dos requisi-
tos e a orientação dos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações que 
tratem de assuntos semelhantes e relacionados. O IFRS 3/CPC 15(R1) – 
Combinação de negócios é o pronunciamento que se aplica a combinações 
de negócios, porém explicitamente exclui do seu escopo as combinações de 
negócios entre entidades sob controle comum, e, portanto, não pode ser 
aplicado neste caso. Alternativamente, ainda conforme parágrafos 10 e 11 do 
IAS 8/CPC 23, na ausência de orientação da estrutura conceitual para a 
elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, a Administração 
pode também considerar as mais recentes posições técnicas assumidas por 
outros órgãos normatizadores contábeis que usem uma estrutura conceitual 
semelhante à do CPC para desenvolver pronunciamentos de contabilidade, 
ou ainda, outra literatura contábil e práticas geralmente aceitas do setor, até 
o ponto em que estas não entrem em conflito com as fontes enunciadas no 
parágrafo 11 do IAS 8/CPC 23. A prática contábil do custo precedente (“pre-
decessor basis of accounting”) é uma alternativa contábil e está em linha com 
as práticas contábeis de outros países, tais como os princípios contábeis 
geralmente aceitos nos Estados Unidos da América e no Reino Unido 
(“USGAAP” e “UKGAAP”, respectivamente), os quais permitem a utilização 
dessa prática em reestruturações societárias e outras transações entre enti-
dades sob controle comum. Dessa forma, a Administração elegeu o custo 
precedente como a prática contábil que representa melhor a transação ocor-
rida e fornece ao investidor uma informação de maior relevância. A adoção da 
prática contábil do custo precedente, assim como sua aplicação de forma 
retroativa, representa mudança de prática contábil conforme parágrafo 29 do 
IAS 8/CPC 23. Como tal, seus efeitos estão sendo apresentados de forma 
comparativa para todos os exercícios apresentados. Em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia detém 100% das ações da Allonda Ambiental S.A. (“Allonda 
Ambiental”) e, portanto, para fins comparativos os valores apresentados no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 serão os da Allonda Ambiental. 
As duas empresas possuíam os mesmos controladores em 31 de dezembro 

de 2021 e 31 de dezembro de 2020. As demonstrações contábeis da Compa-
nhia, com a adoção da prática contábil do custo precedente, foram preparadas 
para refletir: • os resultados históricos de operações e posição financeira da 
Companhia e suas controladas, em uma base combinada; e • os efeitos da 
reestruturação societária com aporte das ações da Allonda Ambiental na 
Companhia, que representam as informações contábeis base para seu inves-
timento na Allonda Ambiental. As demonstrações financeiras individuais 
incluem lançamentos para refletir a equivalência patrimonial da investida 
Allonda Ambiental enquanto as demonstrações financeiras do Consolidado 
foram preparadas como se a Allonda Ambiental fosse controlada da Companhia 
desde 1º de janeiro de 2020. b) Base de apresentação das demonstrações 
contábeis individuais da Companhia em 31 de dezembro de 2020: A 
Companhia, que individualmente é a controladora da Allonda Ambiental, teve 
transações limitadas desde sua constituição, tendo como única transação a 
reestruturação societária mencionada na nota explicativa 1.1(a). Sendo assim, 
seu resultado individual ocorre pelo reconhecimento de equivalência patrimo-
nial na Allonda Ambiental. A prática contábil do custo precedente não se aplica 
para as demonstrações financeiras individuais, portanto, respeitando os 
requerimentos regulatórios à Companhia individual (“Controladora”), sua 
apresentação contábil para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 está 
demonstrada nas notas abaixo: c) Reconciliação do resultado da Contro-
ladora e da Companhia e suas controladas

2020
Lucro líquido do exercício da Controladora 6.739
Resultado Allonda ambiental do 4º trimestre de 2020 16.868
Lucro líquido controladora e consolidado 23.607
d) Reconciliação do patrimônio da Controladora e patrimônio da Allonda 
Ambiental

Allonda 
Participações

Ajuste 
predecessor

Saldo 
apresentado

Capital social (i) 37.762 (16.868) 20.894
Reserva de lucros (ii) 5.138 16.868 22.006
Patrimônio líquido 42.900 – 42.900
i. Os atos societários de formação da Holding resultaram em um capital 
social de R$37.762. Considerando que o capital contribuído pelos sócios 
controladores foi mensurado na data base de 30 de setembro de 2020, sendo 
o ajuste predecessor nas demonstrações financeiras da Companhia e suas 
controladas, leva em consideração os lançamentos para refletir a equivalên-
cia patrimonial da investida Allonda Ambiental como se fosse controlada da 
Companhia desde 1º de janeiro de 2020. Desta forma o saldo de capital social 
apresentado, representa o saldo de patrimônio líquido da investida Allonda 
Ambiental em 1º de janeiro de 2020, no montante de R$ 20.894. ii. Retenção 
de lucros refletem a operação da Companhia durante o período de 1º de 
janeiro de 2021 à 30 de setembro de 2021. e) Base de consolidação: (i) 
Controlada: Uma entidade controla outra entidade quando está exposta a, 
ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento 
com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu 
poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são 
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que 
o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. Nas demons-
trações financeiras individuais da controladora as informações financeiras de 
controlada são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 
(ii) Companhias incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
Participação direta e indireta em % 2021 2020
Allonda Ambiental 100% 100%
Allonda Engenharia 100% 100%
Allonda Saneamento 100% 100%
Allonda Energia 100% –
Allprime 100% –
(iii) Perda de controle: Quando a Companhia perde o controle sobre uma 
controlada, a Companhia desreconhece os ativos e passivos e qualquer 
participação de não-controladores e outros componentes registrados no 
patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda 
originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia 
retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação é men-
surada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. (iv) 
Investimentos em Companhias contabilizadas pelo método da equiva-
lência patrimonial: O investimento da Companhia em empresa contabilizada 
pelo método da equivalência patrimonial compreende sua participação em 
controlada. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual 
inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demons-
trações financeiras incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo 
líquido do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data 
em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. Nas 
demonstrações financeiras individuais da controladora, investimentos em 
controladas também são contabilizados com o uso desse método. (v) Transa-
ções eliminadas na consolidação: Saldos e transações intra-Grupo Allonda, 
e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações 
intra-Grupo Allonda, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de 
transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são elimi-
nados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na 
investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que 
os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evi-
dência de perda por redução ao valor recuperável. f. Moeda estrangeira: 
Transações em moeda estrangeira são convertidas para o real pelas taxas de 
câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados 
e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são reconvertidos 
para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não 
monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são 
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor 
justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base 
no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio 
na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da 
conversão são geralmente reconhecidas no resultado. g. Receita operacional: 
Prestação de serviços: Para cada contrato é definida a contraprestação a 
ser recebida e a estimativa dos custos a serem incorridos ao longo da vigên-
cia do contrato. A receita de prestação de serviços de engenharia ambiental 
é reconhecida levando-se em consideração o estágio de execução de cada 
contrato, ou seja, o progresso de cada obrigação de desempenho satisfeita 
ao longo da vigência do contrato sendo o progresso da obrigação de desem-
penho medido pela proporção dos custos incorridos em relação ao total dos 
custos estimados, vide nota 1.1(a). h. Benefícios a empregados: Benefícios 
de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a 
empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço 
correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do 
pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal 
ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. i. 
Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-
gem basicamente descontos obtidos e variação cambial, que são reconhecidos 
no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras 
abrangem basicamente despesas de juros sobre empréstimos e despesas 
bancárias. Custos de empréstimo e financiamentos que não são diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são 
mensurados no resultado através do método de juros efetivos. Os ganhos e 
perdas cambiais de ativos financeiros e passivos financeiros são reportados 
em como receita financeira ou despesa financeira dependendo se as variações 
cambiais estão em uma posição de ganho ou perda líquida. j. Imposto de 
renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 
mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A 
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos 
de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o 
imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacio-
nados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no 
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Despesas de 
imposto de renda e contribuição social corrente: A despesa de imposto 
corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo 
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação 
aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a 
receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal 
pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou 
recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. 
Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do 
balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se 
certos critérios forem atendidos. (ii) Despesas de imposto de renda e con-
tribuição social diferido: Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos 
com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 
passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de 
tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no período são 
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. 
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e 
diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja 
provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais 
serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na 
reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das 
diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integral-
mente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, 

ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base 
nos planos de negócios da Companhia individualmente. Ativos fiscais diferidos 
são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que 
sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são 
mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças 
temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que 
foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos 
fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira 
sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. 
k. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment). 
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição do ativo. 
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas 
úteis, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de 
imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado 
são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequentes: Custos subse-
quentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econô-
micos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) 
Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do 
ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o 
método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reco-
nhecida no resultado. Ativos arrendados são depreciados pelo menor período 
entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja 
razoavelmente certo que a Companhia e suas controladas obterá a propriedade 
do bem ao final do prazo de arrendamento. As vidas úteis estimadas, em anos, 
do ativo imobilizado são as seguintes: 
Instalações 10
Máquinas e equipamentos 10 à 30
Equipamentos de informática 05
Móveis e utensílios 10
Veículos 04
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. l. Instrumentos 
financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: O contas a receber 
de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na 
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente quando a companhia e suas controladas se 
tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro 
(a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de 
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao 
valor justo, mais ou menos, para um item não mensurado ao VJR, os custos 
de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um 
contas a receber de clientes sem um componente significativo de financia-
mento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação e 
mensuração subsequente: Ativos Financeiros: No reconhecimento inicial, 
um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao 
VJORA – instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao 
VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao 
reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo Allonda mude o modelo de 
negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos 
financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apre-
sentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é 
mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido dentro de um modelo 
de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de 
caixa contratuais; e • Seus termos contratuais geram, em datas específicas, 
fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros 
sobre o valor principal em aberto. Ativos financeiros – Avaliação do modelo 
de negócio: O Grupo Allonda realiza uma avaliação do objetivo do modelo 
de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso 
reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são 
fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: • As polí-
ticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas 
políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração 
tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de 
um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos 
ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas 
de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; • 
Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do 
Grupo Allonda; • Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negó-
cios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira 
como aqueles riscos são gerenciados; • Como os gerentes do negócio são 
remunerados – por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos 
ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e • A frequência, 
o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos ante-
riores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. 
As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não 
se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de 
maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos do Grupo 
Allonda. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados 
com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. Ativos financeiros – avaliação sobre se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de 
juros: Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo 
do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como 
uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito 
associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de 
tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, 
risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. 
O Grupo Allonda considera os termos contratuais do instrumento para avaliar 
se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e 
de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo 
contratual que poderia mudar o Ativos financeiros – avaliação sobre se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: 
momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não 
atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, o Grupo Allonda considera: 
• Eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de 
caixa; • Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; 
• O pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • Os termos que limitam o 
acesso do Grupo Allonda a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, 
baseados na performance de um ativo). Ativos financeiros – Avaliação do 
modelo de negócio: O pagamento antecipado é consistente com o critério de 
pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, 
em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor 
do principal pendente – o que pode incluir uma compensação razoável pela 
rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro 
adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a 
permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que represente o 
valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir 
compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas 
não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo 
do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. 
Ativos financeiros – Mensuração subsequente e ganhos e perdas

Ativos 
financeiros 

a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de 
dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos 
financeiros 

a custo 
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amor-
tizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, 
ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos 
no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
é reconhecido no resultado.

Instrumen-
tos de 

dívida a 
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. A receita de juros calculada utilizando o método de 
juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são 
reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado 
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumen-
tos patri-
moniais a 

VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no 
resultado, a menos que o dividendo represente claramente 
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são 
reclassificados para o resultado.

Passivos financeiros – classificação, mensuração subsequente e ganhos e 
perdas: Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao 
custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como 
mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como 
mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no 
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensu-
rados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no 
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados 
pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de 
juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer 
ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. 
(iii) Desreconhecimento: Ativos financeiros: O Grupo Allonda desreconhece 
um ativo financeiro quando: • Os direitos contratuais aos fluxos de caixa do 
ativo expiram; ou • Transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação em que: • 
Substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro 
são transferidos; ou • O Grupo Allonda nem transfere nem mantém substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e 
também não retém o controle sobre o ativo financeiro. O Grupo Allonda realiza 
transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas 
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos 
transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. 
Passivos financeiros: O Grupo Allonda desreconhece um passivo financeiro 
quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. O Grupo 
Allonda também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são 
modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente 
diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos 
modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo 
financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga 
(incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assu-
midos) é reconhecida no resultado. (iv) Compensação: Os ativos ou passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo Allonda tenha atualmente 
um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. m. Capital social: O capital social está representado por 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A Companhia não emitiu 

ações preferenciais. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido 
em estatuto, são reconhecidos como passivo. n. Redução ao valor recupe-
rável (impairment) Ativos financeiros não-derivativos: Instrumentos 
financeiros e ativos contratuais: A Companhia e suas controladas reconhece 
provisões para perdas esperadas de crédito quando aplicável, sobre: • Ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado; • Ativos de contrato. • A Com-
panhia e suas controladas mensura a provisão para perda em um montante 
igual à perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto para os itens 
descritos abaixo, que são mensurados como perda de crédito esperada para 
12 meses: • Títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; 
e; • Outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito 
(ou seja, o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento 
financeiro) não tenha aumentado significativamente desde o reconhecimento 
inicial. • As provisões para perdas com contas a receber de clientes e ativos 
de contrato são mensuradas a um valor igual à perda de crédito esperada para 
a vida inteira do instrumento. • O ativo financeiro estiver vencido há mais de 
90 dias. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou 
significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de 
crédito esperadas, a Companhia e suas controladas considera informações 
razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo 
ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e quali-
tativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de 
crédito e considerando informações prospectivas (forward-looking). Mensura-
ção das perdas de crédito esperadas: As perdas de crédito esperadas são 
estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas 
de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insufici-
ências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à 
Companhia e suas controladas de acordo com o contrato e os fluxos de caixa 
que a Companhia espera receber). Ativos financeiros com problemas de 
recuperação: Em cada data de balanço, a Companhia e suas controladas 
avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão com 
problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui” problemas de recupe-
ração” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos 
de caixa futuros estimados do ativo financeiro. Evidência objetiva de que ativos 
financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados 
observáveis: • Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutu-
ário; • Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de 
mais de 90 dias • Reestruturação de um valor devido a Companhia em con-
dições que não seriam aceitas em condições normais; • A probabilidade que 
o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização 
financeira; ou • O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa 
de dificuldades financeiras. Apresentação da provisão para perdas de 
crédito esperadas no balanço patrimonial: A provisão para perdas para 
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor 
contábil bruto dos ativos. Baixa: O valor contábil bruto de um ativo financeiro 
é baixado quando a Companhia e suas controladas não tem expectativa 
razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. A 
Companhia e suas controladas faz uma avaliação individual sobre a época e 
o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de 
recuperação. A Companhia e suas controladas não espera nenhuma recupe-
ração significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados 
podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos 
procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. Ativos 
financeiros não derivativos – política aplicável antes de 1º de janeiro de 
2018: Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado eram avaliados em cada data de balanço para 
determinar se havia evidência objetiva de perda por redução ao valor recupe-
rável. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor incluía: 
• Inadimplência ou atrasos do devedor; • Reestruturação de um valor devido 
a Companhia em condições que não seriam aceitas em condições normais; • 
Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação 
judicial; • Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou 
emissores; • O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de 
dificuldades financeiras; ou • Dados observáveis indicando que houve um 
declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um Grupo Allonda 
de ativos financeiros. Ativo financeiro mensurado a custo amortizado: A 
Companhia considerava evidência de perda de valor de ativos mensurados 
pelo custo amortizado tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos 
os ativos individualmente significativos eram avaliados quanto à perda por 
redução ao valor recuperável. Aqueles que não tinham sofrido perda de valor 
individualmente eram então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda 
de valor que pudesse ter ocorrido, mas não tinha ainda sido identificada. Ativos 
que não eram individualmente significativos eram avaliados coletivamente 
quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com caracterís-
ticas de risco similares. Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável 
de forma coletiva, a Companhia utilizava tendências históricas do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julga-
mento da Administração se as condições econômicas e de crédito atuais eram 
tais que as perdas reais provavelmente seriam maiores ou menores que as 
sugeridas pelas tendências históricas. (v) Ativos não financeiros: Os valores 
contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e suas controladas, que 
não os ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de apresentação para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indica-
ção, então o valor recuperável do ativo é estimado. Em 31 de dezmebro de 
2021 não houve tal indicação. o. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em 
função de um evento passado, se a Companhia ou suas controladas tiver uma 
obrigação legal ou construtiva presente que possa ser estimada de maneira 
confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar 
a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de 
caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações 
atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos 
para o passivo. Os efeitos do desconto a valor presente são reconhecidos no 
resultado como despesa financeira. p. Arrendamento: O CPC 06 (R2) introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial 
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arren-
damento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrenda-
mento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens 
de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma 
anterior, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em 
financeiros ou operacionais. Com base no CPC 06 (R2), a Companhia reco-
nhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de 
início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao 
custo, que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrenda-
mento, ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até 
a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo 
arrendatário menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo 
de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde 
a data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arren-
damento transfira a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do 
prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refletir que o 
arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de 
uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada 
na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de 
uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, 
se houver, e ajustado para determinadas remensurações do passivo de 
arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor 
presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data 
de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou, se 
essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de empréstimo 
incremental da Companhia. r. Incerteza sobre tratamento de tributos sobre 
o lucro: Companhia e suas controladas reconhece e mensura o seu ativo ou 
passivo fiscal, corrente ou diferido, aplicando os requisitos do CPC 32/IAS 12 
com base no lucro tributável (perda fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais 
não utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas alíquotas fiscais, 
determinados com base nesta interpretação, no entanto, não teve efeitos nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. s. Novas 
normas e interpretações ainda não vigentes: • As seguintes normas e/ou 
interpretações serão efetivas nos próximos exercícios, no entanto não deverão 
ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: • 
Contratos onerosos, custos para cumprir um contrato (alteração no CPC 25); 
• Reforma da taxa de juros de referência – Fase 2 (alterações no CPC 48, 38, 
40, 11 e 06); • Concessões de aluguel relacionadas à COIVD-19 (alteração 
ao CPC 06); • Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao 
CPC 27); • Referência à estrutura conceitual (alterações ao CPC 15); • Clas-
sificação do passivo em circulante ou não circulante (alteração CPC 26); e • 
Contrato de seguros (IFRS17). 
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… continuação Allonda Ambiental Participações S.A.

4. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa – – 482 230
Bancos 678 – 17.694 8.701
Aplicações financeiras 352 – 37.145 9.107

1.030 – 55.321 18.038
As aplicações financeiras apresentam taxa média de 100% do Certificado de 
Depósito Interbancário (“CDI”) (97% em 2020) e possuem liquidez imediata. 
5. Aplicações financeiras restritas – Consolidado 2021 2020
Não circulante
Certificado Depósito Bancário (“CDB”) 1.201 4.835

1.201 4.835
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as aplicações vinculadas a captação 
de empréstimos de capital de giro junto às instituições financeiras Banco do 
Brasil e Santander. As aplicações possuem uma rentabilidade média de 97% 
do CDI e os resgates condicionados as amortizações do principal da dívida, 
respeitando a proporcionalidade de cobertura. 
6. Contas a receber – Consolidado 2021 2020
Contas a receber de clientes 398.731 86.263
Medições a faturar (i) 21.701 16.750

420.432 103.013
Circulante 272.963 103.013
Não circulante 147.469 –

(i) Medições aprovadas pelos clientes de serviços prestados e não faturados 
até 31 de dezembro de 2020. Entretanto o montante foi integralmente faturado 
em janeiro e fevereiro de 2021. 
Composição por vencimento: 2021 2020
Á vencer 414.406 99.333
Vencidos a 30 dias 778 1.505
Vencidos de 31 à 90 dias 3.090 2.158
Vencidos de 91 à 180 dias 560 17
Vencidos de 181 à 365 dias 1.598 –

420.432 103.013
7. Tributos a recuperar – Consolidado

2021 2020
INSS a recuperar 14.308 2.869
Imposto de renda retido na fonte 481 620
Contribuição social retido na fonte 208 429
COFINS a recuperar 1.727 570
PIS a recuperar 378 124
Outros 623 151

17.725 4.763
8. Adiantamento a fornecedores – Consolidado – Refere -se a adianta-
mentos a fornecedores para compra de materiais utilizados em obras e ativo 
imobilizado. Em 31 de dezembro de 2021 apresenta o saldo de R$ 16.995 
(R$ 7.280 em 31 de dezembro de 2020).

período subsequente, sendo a alíquota média considera como estimativa do 
tributo de 8,65%. (ii) A Companhia optou por aderir parcelamento ordinário 
e simplificado para renegociar as dívidas de diversos impostos federais que 
estavam vencidos e mantem o pagamento em dia desses parcelamentos e 
dos impostos correntes. (iii) Em 03 de novembro de 2021, a Allonda Ambiental, 
optou pelo parcelamento simplificado de parte do IR e CS devido do exercício 
de 2020, sendo divido em 60 parcelas, e o saldo devedor em aberto em 31 
de dezembro de 2021, no montante de R$ 3.728. (IR R$ 2.853 e CS R$ 875). 
(iv) Em 1º de fevereiro de 2021, foi concedida liminar favorável para dedução 
de ISS da base cálculo da PIS e COFINS para a Allonda Ambiental, sendo 
que continuamos a provisionar a parcela deduzida a que processo seja 
transitado em julgado. 
16. Salários e encargos a pagar – Consolidado 2021 2020
Provisão de férias e encargos 13.784 5.125
Encargos sociais a recolher 13.736 1.575
Indenizações a pagar 1.682 –
Salários a pagar 16 11
Outros 239 225

29.457 6.936
17. Adiantamentos de clientes – Consolidado – Refere-se a adiantamentos 
efetuados por clientes relativos a contratos de execução de longo prazo. Estes 
adiantamentos são recebidos pela Companhia de acordo com cronograma 
financeiro de cada contrato e são realizados mediante faturamento de cada 
projeto. Os valores recebidos são destinados para custear os gastos incorridos 
em projetos. Em 31 de dezembro de 2021 no Consolidado apresentam o saldo 
de R$ 49.737 (R$ 10.143 em 31 de dezembro de 2020). 18. Provisão para 
contingências – Consolidado: Durante o curso normal dos negócios, a Com-
panhia está exposta a certas contingências e riscos, que incluem processos 
trabalhistas em discussão. Com base na opinião de seus assessores legais, a 
Companhia e suas controladas possui registrado, no passivo não circulante, os 
seguintes valores a título de provisão para cobrir eventuais riscos prováveis: 
Processos trabalhistas 2021 2020
Saldo inicial 649 343
Provisões – 306
Saldo final 649 649
Os processos com probabilidade de perda possível montam R$ 2.356 (R$ 2.440 
em 31 de dezembro de 2020). Sendo de natureza cíveis R$ 414 (R$ 1.528 em 
31 de dezembro de 2020), trabalhistas R$ 2.727 (R$ 912 em 31 de dezembro 
de 2020) e tributária R$ 425 (não havia processos com probabilidade de perda 
possível em 31 de dezembro de 2020). 19. Imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro – Consolidado – a) Reconciliação do resultado e do 
Impostos de renda (IR) e da contribuição social (CS) 

2021 2020
Lucro antes dos Impostos (IR e CS) 55.313 36.077
Alíquota nominal (%) 34% 34%
IR e CS à alíquota nominal (18.806) (12.266)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Diferenças temporárias (33) (179)
Prejuízo fiscal Holding (i) (7.489) –
Diferenças permanentes 162 (2.199)
Pesquisa e inovação tecnológica (ii) – 2.527
Outras (25) (353)
Imposto de renda e da contribuição social (26.191) (12.470)
IR e CS – corrente (181) (4.278)
IR e CS – diferido (26.010) (8.192)
Alíquota efetiva (%) 47% 35%
(i) Prejuízo fiscal do exercício de 2021 da Allonda Participações, onde não 
foi constituído imposto diferido, pois a holding não apresenta expectativa de 
rentabilidade futura. (ii) Refere-se ao benefício fiscal instituído pela Lei nº 
11.196/05, que permite a dedução diretamente na apuração do lucro real e 
da base de cálculo da contribuição social do valor correspondente a 60% do 
total dos gastos com pesquisa e inovação tecnológica, observadas as regras 
estabelecidas na referida Lei. b) Composição do imposto de renda e con-
tribuição social diferidos por natureza

2021 2020
Ativo fiscal diferido
Tributos diferidos sobre prejuízo fiscal (i) 9.043 6.584
Passivo fiscal diferido (diferenças temporárias)
Arrendamento mercantil contábil x fiscal (7.210) (5.239)
Diferimento de contratos de longo prazo (35.320) (8.469)
Custo de transação (comissões bancárias) (118) (471)

(33.605) (7.595)
(i) Expectativa de realização do prejuízo fiscal

2021 2020
2021 – 4.279
2022 6.430 2.305
2023 2.613 –

9.043 6.584
20. Patrimônio líquido – a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 37.762, dividido em 
37.761.854 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 20 de 
outubro de 2020, as acionistas aumentaram o capital social da Companhia 
no montante de 37.762, com ações detidas na investida Allonda Ambiental 
(Nota 1.1 (a)). b. Dividendos: O Estatuto social da Companhia determina 
a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado do 
exercício ajustado na forma da lei. A destinação do lucro declarado em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, foram calculados conforme estatuto da Companhia, 
demonstrado a seguir:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 19.641 23.607
Ajuste predecessor (nota 2.d) – (16.868)
Lucro líquido base para destinação do lucro 19.641 6.739
Reserva legal 5% do lucro líquido, limitada a 20% do 
capital social (982) (337)

Base para dividendos mínimos obrigatórios 18.659 6.402
Dividendo mínimo obrigatório (25%) (4.664) (1.601)
Reserva para realização de investimentos (13.995) (4.801)
c. Resultado por ação: A Companhia apresenta o cálculo do resultado por 
ação básico, calculado, através da divisão do lucro do exercício, atribuído 
aos detentores das ações ordinárias da Companhia, pela quantidade média 
ponderada de ações disponíveis durante o período.

2021 2020
Lucros líquido do exercício 19.641 23.607
Média ponderada da quantidade de ações (lote de mil 
ações) 37.762 37.762

Resultado por ação básico (por lote de mil ações, 
expresso em R$) 0,52 0,63

21. Receita líquida de venda de produtos e serviços prestados
2021 2020

Mercado nacional por segmento de atuação (nota 
1.1.(a))

Allonda Ambiental 301.250 224.893
Allonda Engenharia 312.167 55.119
Allonda Energia 9.095 –
Receita bruta total 622.512 280.012
Tributos incidentes e devoluções (53.564) (21.644)
Receita operacional líquida 568.948 258.368
22. Custos e Despesas Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Pessoal – – (183.782) (76.196)
Consultorias, assessorias e serviços 
terceiros (314) – (103.416) (51.852)

Materiais aplicados em obras – – (92.788) (31.907)
Locação de veículos, máquinas 
e equipamentos – – (51.684) (19.676)

Manutenções e reparos – – (2.190) (4.906)
Depreciações e amortizações – – (10.712) (7.160)
Custos das mercadorias vendidas – – (680) (3.640)
Combustíveis e lubrificantes – – (7.266) (2.500)
Aluguéis de imóveis – – (3.580) (1.950)
Água, Energia e Internet – – (13.429) (985)
Despesas com vendas – – (1.620) (534)
Provisões para contingências – – – (306)
Outros (19) – (20.618) (6.109)

(333) – (491.765) (207.721)
Custo dos serviços prestados e 
produtos vendidos – – (444.192) (163.736)

Despesas gerais e administrativas (333) – (47.573) (43.985)
23. Resultado financeiro líquido Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas financeiras
Descontos obtidos – – 142 109
Variação cambial ativa – – 2 220
Rendimentos de aplicações 
financeiras 1.198 – 1.538 515

1.198 – 1.682 844
Despesas financeiras
Despesas com juros (22.071) – (31.980) (8.193)
Despesas bancárias (169) – (570) (714)
Swap debêntures (i) (351) – (351) –
Variação cambial – – (31) (67)
IOF – – (247) –

(22.591) – (33.179) (8.974)
Resultado financeiro, líquido (21.393) – (31.497) (8.130)
(i) Em 20 de maio de 2021, a Companhia firmou contrato junto ao Banco Voiter 
e Banco Itáu de derivativos de fluxo de caixa, com objetivo de proteção sobre a 
volatilidade do CDI indexado a dívida em R$ da 1ª emissão debêntures (Nota 
14). A exposição líquida encontra-se apresentada no ativo circulante, na rubrica 
“outros ativos” no montante de R$ 967. 24. Instrumentos financeiros – A 
Companhia e suas controladas mantém operações com instrumentos financei-
ros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias 
operacionais e controles internos visando assegurar liquidez e segurança. A 
contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção, quando 
aplicável, é feita por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que 
a Administração pretende cobrir o qual é aprovado pela Administração para 

operacionalização da estratégia apresentada. A política de controle consiste em 
acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições 
vigentes no mercado. a. Classificação contábil e valores justos: A classi-
ficação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a seguir e 
não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias além 
das informadas em 31 de dezembro de 2021. Não inclui informações sobre o 
valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, 
se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo: 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Ativos financeiros ao custo 
amortizado

Caixa e equivalentes de caixa 1.030 – 55.321 18.038
Aplicações financeiras – – 1.201 4.835
Contas a receber – – 420.432 103.013
Partes relacionadas 25.738 1.933 26.004 19.407
Outros recebíveis 967 – 19.219 426

27.735 1.933 522.177 145.719
Passivos financeiros ao custo amortizado
Fornecedores 104 – 103.593 34.613
Empréstimos e financiamentos 11.540 – 78.985 121.045
Debêntures 258.117 – 258.117 –
Partes relacionadas 117.919 50.000 – –

387.680 50.000 440.695 155.658
Hierarquia do valor justo: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um pas-
sivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. 
Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia 
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da 
seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo 
ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis). Quando aplicável, a Companhia classifica a mensuração 
do valor justo dos ativos e passivos como nível 2. b. Estrutura do geren-
ciamento de risco: Os principais fatores de risco a que a Companhia está 
exposta refletem aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. 
Os riscos estratégico-operacionais são endereçados pelo modelo de gestão 
da Companhia. Os riscos econômico-financeiros refletem, principalmente, o 
comportamento de variáveis macroeconômicas, taxas de câmbio e de juros, 
bem como as características dos instrumentos financeiros utilizados pela 
Companhia. Esses riscos são administrados por meio de acompanhamento 
da Administração que atua ativamente na gestão operacional da Companhia. 
Riscos ambiental: A Companhia possui um Sistema de Gestão Ambiental 
baseado nos critérios da Norma Internacional ISO 14001:2015 – Sistemas de 
Gestão Ambiental certificado pelo Organismo Internacional de Certificação 
Credenciado DNV-GL, conforme certificação nº 274668-2018-AQ-BRA-RvA. 
Baseado nestas normas a Companhia planeja a gestão de seus riscos, 
implementando controles, monitorando a eficácia dos controles e do seu 
desempenho ambiental, atendendo a legislação pertinentes e outros requisitos, 
assim como promove melhorias nos impactos considerados mais significativos 
no relacionamento com o meio ambiente. A Companhia possui procedimentos 
para identificação, avaliação e análise dos aspectos ambientais significativos. 
O compliance ambiental é garantido por meio da identificação mensal de 
todos os requisitos legais, contratuais, regras, normas e regulamentos que o 
escopo de atuação da Companhia está submetido, com avaliação periódica 
do seu contínuo atendimento nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal. 
A estrutura organizacional, infraestrutura, competências e conscientização 
são adequadas e compatíveis com os riscos que a Companhia possui. Os 
cenários de emergência identificados possuem planos de atendimento para 
atuação de forma a mitigar os impactos. Todos os riscos significativos são 
monitorados para seu efetivo controle, desempenho e melhorias. Avaliações 
da conformidade e adequações são realizadas periodicamente e todos os 
resultados são analisados criticamente pelo Comitê Diretivo da Organização 
para tomada de ações e melhorias. Além disso, a Companhia contrata seguros 
de responsabilidade civil geral e profissional em seguradoras de primeira linha 
para cada operação conforme avaliação de riscos em conjunto com o cliente. 
As apólices contratadas cobrem inclusive poluição súbita e são válidas por 
todo período da operação. Riscos de crédito: Risco de crédito é o risco da 
Companhia e suas controladas incorrerem em perdas financeiras caso um 
cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir 
com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente 
das contas a receber de clientes da Companhia. O valor contábil dos ativos 
financeiros que representam a exposição máxima ao risco do crédito está 
apresentado a seguir: 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 1.030 – 55.321 18.038
Aplicações financeiras – – 1.201 4.835
Contas a receber – – 420.432 103.013
Outros recebíveis 967 – 2.219 426

1.997 – 479.173 126.312
Perdas por redução no valor recuperável: A exposição da Companhia e 
suas controladas ao risco de crédito é influenciada principalmente pelo risco 
de não pagamento. Porém, trata-se de uma carteira com poucos clientes, 
substancialmente formada por clientes recorrentes, com contratos firmados 
em médio prazo e sem histórico de perdas. Esses fatores contribuem para a 
minimização do risco de crédito. Adicionalmente, a Companhia e suas controla-
das não possui histórico de perda junto aos clientes. Dessa forma, ao analisar 
os eventos passados, condições atuais e previsões de condições econômicas 
futuras, a Administração concluiu que não há necessidade de constituição de 
provisão para perdas esperadas. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco 
de que a Companhia e suas controladas irão encontrar dificuldades em cumprir 
as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados 
com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem da 
Companhia na administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, 
que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no ven-
cimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas 
inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. A seguir, estão 
os vencimentos contratuais de passivos financeiros remanescentes no final do 
período de relatório, incluindo pagamentos de juros estimados.
a) Controladora
Saldos em Fluxo Vencimentos:

31 de dezembro de 2021
Valor 

contábil
 de caixa 

contratual
Até 1
 ano

1-2
 anos

3-5
 anos

Passivos financeiros não 
derivativos

Empréstimos, financia-
mentos e Finame 11.540 14.148 3.512 9.879 757

Debênture 258.117 367.443 94.288 169.375 103.780
Fornecedores 104 104 104 – –
b) Consolidado
Saldos em Fluxo Vencimentos:

31 de dezembro de 2021
Valor 

contábil
de caixa 

contratual
Até 1
 ano

1-2
 anos

3-5
 anos

Passivos financeiros 
não derivativos

Empréstimos, financia-
mentos e Finame 78.985 89.565 34.788 48.788 5.989

Debênture 258.117 367.443 94.288 169.375 103.780
Fornecedores 103.593 103.593 103.593 – –
Risco de mercado: Risco de taxas de juros: Decorre da possibilidade de a 
Companhia estar sujeitas aos ganhos ou perdas decorrentes de oscilações 
de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 25. 
Eventos subsequentes – a) Novas conquistas Concessão de tratamento 
de águas: Em 13 de dezembro de 2021, a Allonda Saneamento se sagrou 
vencedora de um contrato de concessão plena de água e esgoto, pelo prazo 
de 35 anos, no estado de Alagoas, com aproximadamente 700 mil habitantes, 
34 munícipios, com compromisso de pagamento de outorga de 1.2 bi. O projeto 
prevê: operação, manutenção, gestão comercial dos sistemas, serviços de 
distribuição de água, coleta, tratamento de esgoto e produção de água para 
as localidades onde a Companhia de Saneamento de Alagoas (“CASAL”) não 
opera atualmente. Com o objetivo de atuar na conquista descrita acima, em 
1º de fevereiro de 2022, foi constituída uma sociedade por ações de capital 
fechado sob a denominação de Águas do Sertão S.A, onde a mesma terá seu 
prazo de duração por todo contrato de concessão e suas eventuais prorroga-
ções. b) Constituição Águas do Sertão S.A. Constituída em 01 de fevereiro de 
2022, tem como objeto social operar a concessão de CASAL, mencionada no 
tópico anterior. O capital social da companhia foi subscrito em R$ 48 milhões, 
sendo que a acionista Allonda Saneamento subscreveu 24 milhões de ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e Conasa Infraestrutura S.A. 
subscreveu 24 milhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Sendo o capital integralizado em sua totalidade, em moeda corrente nacional, 
de forma proporcional, pelas acionistas entre fevereiro e março de 2022. c) 
Captações de empréstimos: Em 25 de fevereiro de 2022, o grupo realizou 
as captações como empréstimos ponte, conforme descrito a seguir, que tem 
como finalidade o pré-pagamento da 1º emissão de debêntures, capital de 
giro/reforço de caixa. O prazo de liberação é de até 45 dias ou até a liberação 
do take-out (2ª emissão de debêntures), o que ocorrer primeiro. A Companhia 
firmou junto ao Banco do Brasil S.A. uma Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) 
no valor de R$ 100.000 em liberação única. A remuneração é CDI + 6,0% a.a. O 
vencimento do CCB é em 11 de abril de 2022, ou até a liberação da 2º emissão 
de Debêntures, o que ocorrer primeiro. A Companhia firmou junto ao Banco 
Alfa de Investimentos S.A. uma CCB no valor de R$ 101.074 em liberação 
única. A remuneração é CDI + 6,0% a.a. O vencimento do CCB é em 18 de 
abril de 2022, ou até a liberação da 2º emissão de Debêntures, o que ocorrer 
primeiro. A Controlada Allonda Saneamento firmou junto ao Banco Itaú BBA 
S.A. CCB no valor de R$ 100.000. A remuneração é CDI + 6,0% a.a. O venci-
mento do CCB é em 18 de abril de 2022, ou até a liberação da 2º emissão de 
Debêntures, o que ocorrer primeiro. Os recursos acima foram destinados para 
pagamento de parte da Outorga de concessão, realizada em março de 2022.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Aos Administradores e Acionistas
Allonda Participações S.A. e suas controladas
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Compa-
nhia Allonda Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demons-
trações financeiras consolidadas da Companhia Allonda Participações S.A. e 
suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial 
consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações 
consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia 
Allonda Participações S.A. e da Companhia Allonda Participações S.A. e suas 
controladas em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações 
e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado 
de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia 
e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emi-
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) 
são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significati-
vos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados 
no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expres-
samos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
Porque é um PAA: Reconhecimento de Receita – estimativa dos custos 
de construção e percentual de conclusão da obra (“POC”) – Controladora 
e Consolidado: Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.2(b), a Com-
panhia e suas controladas utilizam o método de Porcentagem de Conclusão 
da Obra (“POC”) para contabilizar as receitas de prestação de serviços. O 
método de reconhecimento de receita por meio do POC requer que a admi-
nistração da Companhia considere, entre outros aspectos, a estimativa dos 
custos a incorrer até o término da conclusão do serviço a fim de estabelecer 
uma proporção e relação aos custos já incorridos e ao orçamento de custos 
do projeto. Essa proporção é aplicada sobre o valor total do projeto determi-
nando o montante da receita a ser reconhecida em cada período. Essa área 
foi considerada foco em nossa auditoria, pois o processo de reconhecimento 
da receita envolve estimativas críticas da administração na determinação 
dos orçamentos de custos, sua revisão periódica e o estágio da execução 
do serviço. Assim, quaisquer mudanças nessas estimativas podem impactar 
de forma relevante a posição patrimonial e o resultado do exercício. Como 
o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos procedimentos de 
auditoria compreenderam, entre outros, o entendimento dos principais controles 
internos estabelecidos pela administração para reconhecimento da receita, bem 
como para a preparação e aprovação das estimativas de custos a incorrer e 
para o monitoramento dos custos incorridos. Testamos os custos incorridos, 
em base amostral, inspecionando contratos, documentos fiscais e pagamentos 
feitos. Com base em uma amostra de contratos, inspecionamos os orçamentos 
e suas respectivas aprovações. Adicionalmente, confrontamos os índices utili-
zados pela Companhia no cálculo da atualização das estimativas de custos a 
incorrer, com os respectivos índices de mercado. Efetuamos comparação de 
selecionados orçamentos entre exercícios e obtivemos esclarecimentos para 
variações não usuais. Para selecionados contratos já concluídos, confronta-
mos o custo total efetivo com os orçamentos previamente efetuados. Nossos 
procedimentos de auditoria demonstraram que as estimativas utilizadas pela 
administração são consistentes com os dados e informações obtidas. Outros 
assuntos: Valores correspondentes ao exercício anterior As demonstrações 
financeiras da Companhia em 31 de dezembro 2020 foram auditadas por 
outros auditores, cujo relatório, datado de 03 de maio de 2021, expressa uma 

opinião sem ressalvas. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas A administração 
da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais 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 financeiras individuais e 
consolidadas, independentemente se causada 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 Companhia e suas controladas. • 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 continui-
dade 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 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financei-
ras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequen-
temente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, 
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2022.

 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
 CRC 2SP 000.160/O-5(ii)

 Rodrigo Lobenwein Marcatti – CRC MG 091.301/O

Leo Cesar Melo – Presidente
Diego Motta – Diretor Financeiro

Raphael Canhiçares – Contador CRC 1SP 255.052

9. Partes relacionadas – a) Controladora 2021 2020
Ativo não

 circulante
Passivo não

 circulante
Saldo

 líquido
Ativo não

 circulante
Passivo não

 circulante
Saldo

 Líquido
Dalgali 2.486 – 2.486 966 – 966
Falowanie 2.486 – 2.486 967 – 967
Golving 2.494 – 2.494 – – –
Allonda Ambiental – (57.671) (57.671) – – –
Allonda Ambiental S.A.S (i) 17.912 – 17.912 – – –
Allonda Saneamento (ii) – (49.965) (49.965) – (50.000) (50.000)
Allonda Energia – (10.162) (10.162) – – –
Allonda Engenharia – (121) (121) – – –

25.378 (117.919) (92.541) 1.933 (50.000) (48.067)

b) Consolidado 2021 2020
Ativos não circulante
Dalgali 2.486 966
Falowanie 2.486 967
Golving 2.495 –
Allonda Ambiental S.A.S (i) 18.537 17.474

26.004 19.407
c) Remuneração do pessoal-chave da Administração: O pessoal-chave 
da Administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga por 
serviços prestados no período findo em 31 dezembro de 2021 individual e 
consolidado, totalizou R$ 4.846 em dezembro de 2021. d) 3L Desenvolvi-
mento de Projetos Ambientais S.A. (“3L”) A 3L é uma empresa que detém 
o mesmo quadro acionário da Companhia e presta serviços de manutenção 
e montagem de equipamentos para empresas do Grupo. Durante o exercício 
de 2021, a 3L prestou serviços sob o montante de R$ 2.019 (R$ 3.001 em 31 
de dezembro de 2020). i. Allonda Ambiental S.A.S: Allonda Ambiental S.A.S 
surgiu devido projeto realizado na Argentina, faz parte do Grupo Allonda e 
o projeto está concluído, seus recursos encontram-se disponíveis para uma 
futura definição da administração. O montante de R$ 18.537 a receber junto 
a Allonda Ambiental S.A.S, refere-se ao conta-corrente entre as empresas as 
quais não há incidência de juros. Esse conta-corrente não possui prazo de 
vencimento determinado e será pago de acordo com a estratégia de gestão 
de caixa do Grupo Allonda. ii. Allonda Ambiental Participações S.A. e 
Allonda Ambiental Saneamento S.A. Em 29 de dezembro de 2020, a Allonda 
Engenharia, cedeu parte do crédito detido junto a Companhia, no montante 
de R$ 50.000 para a Allonda Ambiental Participações S.A. Ainda na mesma 
data, a Participações aportou o crédito na investida Allonda Saneamento S.A., 
passando a deter o referido crédito junto a Allonda Ambiental. O conta-corrente 
entre as empresas não há incidência de juros e possui prazo de vencimento 
de até 36 meses e será pago de acordo com a estratégia de gestão de caixa 
do Grupo Allonda. 
10. Investimentos – a. Composição – investimentos em controladas

% de 
participação

Patrimônio
líquido

Lucros (prejuízos) 
líquido do exercício

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Allonda Ambiental 100% 100% 138.247 38.894 8.733 23.607
Allonda Engenharia 100% – 209.734 – 32.003 –
Allonda Saneamento 100% 100% 49.914 50.000 (86) –
Allonda Energia 100% – 17.432 – 931 –
Allprime 100% – 445 – (557) –

415.772 88.894 41.024 23.607
b. Movimentação Allonda 

Ambi-
ental

Allonda 
Sanea-
mento

Allonda 
Enge-
nharia

Allonda 
Ener-

gia
All-

prime Total
Reestruturação 
societária (*) 20.894 – – – – 20.894

Aumento de capital – 50.000 – – – 50.000
Equivalência patrimonial 23.607 – – – – 23.607
Dividendos propostos (5.607) – – – – (5.607)
Saldo em dezembro 
de 2020 38.894 50.000 – – – 88.894

Aumento de capital 91.920 – 46.300 16.501 1.002 155.723
Equivalência patrimonial 8.733 (86) 32.003 931 (557) 41.024
Cisão de acervo líquido (*) (1.300) – 131.431 – – 130.131
Saldo em dezembro 
de 2021 138.247 49.914 209.734 17.432 445 415.772

(*) Constituição da Allonda Participações com Holding do Grupo Allonda, vide 
nota 1.1 (a). c. Aumentos de capital: No decorrer do exercício de 2021, a 
Companhia realizou aportes nas investidas no montante de R$ 155.723 (31 de 
dezembro de 2020 R$ 87.762), onde as Holdings aportaram R$ 2 de Allprime 
(Nota 1.1(a)) e R$ 155.721, conforme descrito a seguir: 

Período
Allonda 

Ambiental
Allonda 

Engenharia
Allonda 
Energia Allprime Totais

01/05/2021 25.695 – – – 25.695
30/09/2021 49.000 29.300 16.501 1.000 95.801
01/12/2021 17.225 17.000 – – 34.225
Total 91.920 46.300 16.501 1.000 155.721
Todos os aportes acima, forma subscritos e integralizados, mediante a conver-
são de adiantamento para futuro aumento de capital, formado com remessas 
em moeda corrente nacional. Em 20 de outubro de 2020, os acionistas do 
Grupo Allonda: Dalgali, Falowanie e Golving, aportaram o montante de 
R$ 37.762, por meio de ações detidas na Allonda Ambiental. (Nota 1.1 (a)). 
Em 30 de dezembro de 2020, a Companhia aumentou o capital da Allonda 
Saneamento, no montante de R$ 50.000, por meio de crédito detidos junto a 
controlada indireta Allonda Ambiental, passando a deter 100% de participação 
na investida. (Nota 1.1 (a)).
11. Imobilizado

Insta-
lações

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Equi-
pamen-

tos de 
infor-

mática

Móveis 
e uten-

sílios
Veí-

culos

Imob. 
em 

anda-
mento Total

Saldo em dezem-
bro de 2019 977 59.262 860 271 3.544 – 64.914

Aquisições 55 18.788 949 37 10.290 5.444 35.563
Depreciações (99) (5.152) (250) (45) (1.588) – (7.134)
Baixas – – – – (1.691) – (1.691)
Saldo em dezem-
bro de 2020 933 72.898 1.559 263 10.555 5.444 91.652

Aquisições 1.098 24.225 3.221 1.581 8.321 4.850 43.296
Depreciações (107) (6.451) (570) (103) (3.350) – (10.581)
Baixas – (2.340) – – – – (2.340)
Saldo em dezem-
bro de 2021 1.924 88.332 4.210 1.741 15.526 10.294 122.027

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não há nenhum ativo imobilizado dado 
em garantia pela Companhia e suas controladas.
12. Fornecedores Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fornecedores – nacionais 104 – 96.434 34.613
Fornecedores – estrangeiros – – 7.159 –

104 – 103.593 34.613
13. Empréstimos, financiamentos e arrendamentos – a) Composição:

Controladora Consolidado
Encargos ao ano 2021 2020 2021 2020

Modalidade
Capital de giro CDI + 5,27% à 16,38% 11.540 – 39.977 52.871
BNDES 13,35% à 18,02% – – 20 134
CDC(i) 12,01% à 17,30% – – 1.130 1.610
CCB(i) 4,00% à 23,87% – – 6.982 48.498
FINAME e 
Arrendamentos(ii) CDI + 0,42% à 1,44% 30.876 17.932

11.540 – 78.985 121.045
Circulante 2.250 – 25.511 25.714
Não circulante 9.290 – 53.474 95.331
(i) Cédula de crédito bancário (“CCB”) e Crédito direto ao consumidor (“CDC”) 
(ii) Aquisição de quatro Dragas e um Multibooster junto ao Fornecedor IHF 
Holland e IHC do Brasil, adquiridas em 2016, 2017 e 2018. Os contratos de 
arrendamento possuem prazos de 50 a 60 meses com opção de compra ao 
final do contrato tendo como garantia os próprios bens arrendados. Não há 
cláusulas restritivas “covenants” para os empréstimos e financiamentos da 
Companhia e suas controladas, sendo os mesmos garantidos por avais dos 
acionistas e pelos próprios bens financiados. Composição do não circulante, 
por ano de vencimento: 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

2022 – – – 30.121
2023 5.141 – 27.306 31.067
2024 4.149 – 19.371 20.710
2025 em diante – – 6.797 13.433

9.290 – 53.474 95.331

b) Movimentação dos empréstimos, financiamentos e arrendamentos: 
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Saldo inicial – – 121.045 49.886
Captações (i) 11.540 – 59.641 102.576
Juros incorridos – – 7.384 7.934
Amortização de principal – – (102.416) (31.714)
Amortizações de juros – – (6.669) (7.637)
Saldo final 11.540 – 78.985 121.045
(i) Principais captações: Em 03 de abril de 2020, a Allonda Ambiental captou o 
montante de R$ 18.000, na modalidade capital de giro, junto ao Banco do Brasil 
S.A., com prazo de pagamento de 24 meses e taxa ao ano de CDI+ 5,27%. 
Sendo retido uma parcela do recurso como aplicação restrita, no montante de 
R$ 3.600, sendo o recurso liberado com base nos pagamentos de principal 
da dívida (vide nota 5). Com a captação da Debênture (nota 14) a dívida foi 
quitada em 31 de março de 2021. Em 30 de abril de 2020, a Allonda Ambiental 
captou o montante de R$ 3.500, na modalidade capital de giro, junto à Caixa 
Econômica Federal, com prazo de pagamento de 24 meses e taxa ao mês de 
100% CDI + 0,50% , tendo como garantia avais dos acionistas. Sendo retido 
uma parcela do recurso como aplicação restrita, no montante de R$ 1.000, 
sendo o recurso liberado com base nos pagamentos de principal da dívida 
(nota 5). Empréstimo esse quitado integralmente no reperfilamento de dívida 
comentado a seguir, sendo a aplicação restrita liberada para uso da Compa-
nhia. No decorrer os meses de agosto e setembro a Allonda Ambiental captou 
R$ 23.800 em dívidas de capital de giro, sendo o recurso utilizado com objetivo 
de reperfilamento das dívidas, reduzindo a taxas médias de juros anuais e 
alongando os prazos de pagamento das dívidas de capital de giro, foram 3 
captações em Bancos de primeira linha, com taxa média de juros anual de 
9,4% ao ano. Com a captação mencionada, foram liberados grande parte das 
aplicações financeiras restritas (Nota 5). Em 30 de setembro de 2020, Allonda 
Ambiental captou o montante de R$ 10.000 na modalidade de capital de giro, 
junto ao Banco Santander, com prazo de pagamento de 48 meses e taxa ao 
ano de 9,77%, tendo como garantia avais dos acionistas. Em 26 de novembro 
de 2020, Allonda Ambiental captou o montante de R$ 4.000 na modalidade 
de CCB, junto ao Banco ABC Brasil, com prazo de pagamento de 18 meses 
e taxa ao mês de CDI+0,34%, tendo como garantia avais dos acionistas. Em 
19 de agosto de 2020, a Controlada Allonda Engenharia obteve a liberação 
da linha de crédito junto ao Bando Desenvolve SP – Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo S.A., tendo como objetivo específico financiar as obras de 
ação ambiental de redução de DBO dos projetos Córrego Cordeio e Jaguaré, 
comentadas na nota 1.ii, a linha de crédito total é de 70.000, sendo a primeira 
tranche liberada em agosto de 2020, no montante de R$ 40.000, tendo com 
prazo de pagamento 56 meses, com carência de 24 meses, taxa de juros Selic 
+ 4% ao ano. Com a captação da Debênture (nota 14) a dívida foi quitada 
em 14 de abril de 2021. Em 30 de dezembro de 2021, a Companhia captou 
o montante de R$ 12.000, na modalidade capital de giro, junto ao Banco do 
Brasil S.A., com prazo de pagamento de 32 meses e taxa ao ano de CDI+ 
5,25% tendo como garantia avais dos acionistas. Em 27 de maio de 2021, a 
Allonda Ambiental captou o montante de R$ 1.120, referente a aquisição de 
uma escavadeira anfíbia, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento 
de 48 meses e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos acionistas, 
com taxa de antecipação mensal de 1,05%. Em 15 de junho de 2021, a Allonda 
Ambiental captou o montante de R$ 910, referente a aquisição de caminhões 
VW 31.280, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento de 48 meses 
e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos acionistas, com taxa de 
antecipação mensal de 1,05%. Em 12 de agosto de 2021, a Allonda Ambiental 
captou o montante de R$ 4.383, referente a aquisição de dez caminhões VM 
330, junto à Caixa Econômica Federal, com prazo de pagamento de 48 meses 
e taxa CDI+0,42 ao mês, tendo como garantia avais dos acionistas, com 
taxa de antecipação mensal de 0,69%. Em 12 de agosto de 2021, a Allonda 
Ambiental captou o montante de R$ 2.244, referente a aquisição de máquinas 
e equipamentos, junto à Caixa Econômica Federal, com prazo de pagamento 
de 48 meses e taxa CDI+0,42 ao mês, tendo como garantia avais dos acio-
nistas, com taxa de antecipação mensal de 0,69%. Em 12 de agosto de 2021, 
a Allonda Ambiental captou o montante de R$ 1.410, referente a aquisição de 
três caminhões VW 31.280, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento 
de 48 meses e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos acionis-
tas, com taxa de antecipação mensal de 1,05%. Em 12 de agosto de 2021, 
a Allonda Ambiental captou o montante de R$ 1.060, referente a aquisição 
de uma escavadeira, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento de 
48 meses e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos acionistas, 
com taxa de antecipação mendal de 1,05%. Em 11 de outubro de 2021, a 
Allonda Ambiental captou o montante de R$ 999, referente a aquisição de duas 
bambas Flygt 3300 e três bambas Flygt 3501, junto ao Banco Daycoval S.A, 
com prazo de pagamento de 48 meses e taxa ao ano de 10,69%, tendo como 
garantia avais dos acionistas, com taxa de antecipação mensal de 0,9135%. 
14. Debêntures – a) Composição
Modalidade Encargos ao ano 2021
1ª Emissão Debêntures simples CDI + 5,00% à 5,25% 258.117

258.117
Circulante 65.197
Não circulante 192.920
Em 25 de março de 2021, a Companhia realizou a sua 1º (primeira) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, certificada pela Sitawi como 
Sustainability Linked Bonds, oferta regida pela Instrução CVM 476. Amorti-
zação de principal com carência de 12 meses, com duração de 60 meses, e 
amortizações de juros trimestrais. Adicionalmente, por ser classificada como 
Sustainability Linked Bonds, a Allonda se compromete com metas de ASG 
(“Ambiental, Social e Governança”), sendo elas: • Índices de confiança de clima 
organizacional acima de 80%, medidos pela GPTW (“Great Place to Work”); 
• Atingir, até 2023, um percentual de 69,9% de destinação de resíduos para 
reciclagem ou reuso dos resíduos gerais gerados com exceção dos resíduos 
da construção civil; e • Atingir, até 2024, um percentual de 97,8% de destinação 
de resíduo para reciclagem ou reuso dos resíduos da construção civil gerados. 
Composição do não circulante, por ano de vencimento: 

2021
2023 63.529
2024 63.529
2025 em diante 65.862

192.920
b) Movimentação das debêntures: 2021
Captação 256.449
Juros incorridos 22.063
Juros pagos (20.395)
Saldo final 258.117
c) Garantias: • Cessão fiduciária de recebíveis da Allonda Engenharia; • Avais 
de Golving, Dalgali, Falowanie, Allonda Ambiental, Allonda Engenharia e dos 
acionistas. d) Cláusulas restritivas: Manutenção do índice Dívida Líquida/
EBITDA (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), a 
ser calculado a partir as Demonstrações financeiras da Companhia e suas 
controladas (devendo incluir minimamente, as controladas Allonda Ambiental 
e Allonda Engenharia) encerradas ao final de cada exercício, auditadas por 
empresa independente, cadastrada na CVM, e deve apresentar no máximo 
3,6x para o exercício de 2021 e 3,0x para os anos subsequentes. 
15. Tributos a recolher – Consolidado 2021 2020
ISS (i) 21.139 5.328
PIS e COFINS (i) 17.776 4.931
PIS e COFINS liminar (iv) 346 –
Parcelamento ordinários e simplificados (ii) e (iii) 5.426 2.794
REFIS (ii) 4.326 4.781
PERT (ii) 3.780 4.142
CSLL e IRPJ (Nota 19.a) 181 4.278
IRRF 1.555 1.532
Outros 1.375 815

55.904 28.601
Circulante 33.605 18.976
Não circulante 22.299 9.625
(i) Considera tributos sobre direitos a faturar no montante de R$ 31.622 
(R$ 6.398 em 31 de dezembro de 2020), onde a nota fiscal foi emitida em 
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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

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

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

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: ROGÉRIO BOSIO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/05/1977), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reinaldo Bosio e de Rosemary Teixeira. 
A pretendente: TAYNA CRISTINE MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão em-
presária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/09/1995), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose do Nascimento Martins e 
de Sonia Aparecida Do Doretto Martins.

O pretendente: JOÃO CARLOS TAMURA SPADA, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente administrativo, estado civil solteiro, nascido em Mossoró - RN, 
no dia (27/03/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Dedier Spada e de Dulcinéa Bená Tamura Spada. A pretendente: LARISSA 
JORGE, de nacionalidade brasileira, profissão consultora médica, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/07/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Jose Jorge e de Rosangela 
Maria Cardoso Jorge.

O pretendente: RENAN BRANDO MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão 
arquiteto, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/08/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Cesar 
Baptista Moraes e de Silvia Eliana Brando Moraes. A pretendente: GISELE CRIS-
TINA DIAS PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/01/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Cesar da Silva e de 
Paula Dias Pereira.

A pretendente: PRISCILLA DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(20/08/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Damião Augusto de Oliveira e de Fatima Aparecida da Silva Oliveira. A pretendente: 
FERNANDA GOMES MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/07/1984), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Ferreira Marques e 
de Shyrlei Gomes Marques.

O pretendente: LUÍS ALEXANDRE OLIVEIRA CASTELO, de nacionalidade brasi-
leira, profissão advogado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (14/02/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Joaquim Pinheiro Castelo e de Rosa Maria Parreira Oliveira. A pretendente: 
JENNIFER KELLY DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão controller, 
estado civil solteira, nascida em Curitiba - PR, no dia (04/08/1980), residente e 
domiciliada neste Subditrito, São Paulo - SP, filha de Almir de Souza e de Fátima 
Izabel Corrêa de Souza.

O pretendente: MAURICIO MENOSSI JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/12/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mauricio Menossi e de 
Analidia Bertola Menossi. A pretendente: LETICIA LEITE MIRANDA, de nacionalidade 
brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(09/09/1993), residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Orlando José Miranda 
e de Elaine Cristina Leite Miranda.

O pretendente: LUIZ CARLOS SPOLADOR SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão jornalista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/09/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Abinoham Fir-
mino da Silva e de Maria Helena Spolador Silva. A pretendente: JANEIDE LAINE 
RIOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil 
solteira, nascida em Ipirá - BA, no dia (12/03/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jean Eudes Gonçalves de Oliveira e de Roneide 
Carneiro Rios Oliveira.

O pretendente: CICERO DO NASCIMENTO NETO, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(22/12/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Aparecido do Nascimento e de Leila Nascimento. A pretendente: JULIANA 
MARQUES MOTTA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/10/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alcides Motta e de Denise Eslaine Mar-
ques Motta.

O pretendente: BRUNO RAMON CHIARASTELLI, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(02/07/1989), residente e domiciliado na Mooca, São Paulo - SP, filho de Marcos 
Antonio Chiarastelli e de Silvia Regina Ramon Chiarastelli. A pretendente: NATHANI 
BEZERRA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/12/1989), residente e domiciliada 
na Mooca, São Paulo - SP, filha de Jose Iedo Bezerra Cunha e de Maria Girleuma 
Peixoto Bezerra Cunha.

O pretendente: WANDEBERCH WAGNER OLIVEIRA TAVARES, de nacionalidade 
brasileira, profissão administrador, estado civil divorciado, nascido em Natal - RN, no 
dia (02/06/1974), residente e domiciliado em Cotia - SP, filho de Jose Tavares Filho e 
de Vitoria Oliveira Tavares. A pretendente: EDINALVA SOARES DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão contadora, estado civil divorciada, nascida em Icó - CE, 
no dia (12/12/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Severino Soares da Silva e de Maria Pereira Araujo da Silva.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO, de naciona-
lidade brasileira, profissão vigilante, estado civil solteiro, nascido em Senador 
Pompeu - CE, no dia (19/11/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Francisco da Silva Nascimento e de Maria das Dores 
de Sousa Nascimento. A pretendente: FRANCISCA NAYARA PAZ NOGUEIRA, 
de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, 
nascida em Senador Pompeu - CE, no dia (04/07/1995), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Serafim Nogueira e de Maria 
Ivonira Paz Nogueira.

O pretendente: THIAGO RODRIGUEZ VAZ, de nacionalidade brasileira, profis-
são microempreendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(07/04/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Hilel Rodriguez Vaz e de Mara Regina Justo Rodriguez Vaz. A pretendente: KA-
ROL SARAIVA GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de vendas, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/01/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Josué Ferreira Gomes e de 
Sandra Aparecida Saraiva.

O convivente: WILLIAM RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão coordenador de máquina injetora, estado civil divorciado, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (01/04/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Luiz dos Santos e de Maria Helena Ribeiro dos Santos. A convivente: 
VANESSA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/02/1980), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Oswaldo de Jesus Fernandes e de Celeste 
da Conceição Fernandes.

O convivente: SERGIO RICARDO CODAGNOLA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão gerente, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/05/1979 
), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Arman-
do Codagnola e de Isabel Aparecida da Silva Qodagnola. A convivente: MILENA 
FERREIRA BENEDITO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado 
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (13/12/1980), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Orlando Benedito e de Marlene 
Ferreira Benedito.

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: MIQUÉIAS MEIRA MOREIRA, estado civil solteiro, profissão corretor imóveis, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Vanderley Rodrigues Moreira e de Vera Lucia Meira Moreira. A pretendente: 
BARBARA DA SILVA CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/08/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Holanda Cavalcante e de Maria Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: THIAGO COSME MOURA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/2002), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Mario Leite dos Santos e de Maria Francisca Dias de 
Moura Santos. A pretendente: KARINI MALAQUIAS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/04/2002), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Paulo Pereira dos Santos e de Lucy Malaquias Freitas.

O pretendente: MARCOS TORSANI PIRES, estado civil divorciado, profissão motorista 
de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1967), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Pires e de Luiza Clarice Torsani Pires. A 
pretendente: ROSANGELA COSTA, estado civil solteira, profissão aposentada, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/09/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Valdomiro Costa e de Maria de Jesus Costa.

O pretendente: HÉLIO DOS SANTOS BRAZ, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Geroncio Braz e de Maria das Mercês dos Santos Braz. A pretendente: 
MONICA HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/08/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilda Henrique da Silva.

O pretendente: JULIO CÉSAR MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Marques da Silva e de Maria Angela da Silva. A 
pretendente: THAIS APARECIDA CHAGAS AMARO, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Vania Chagas Amaro.

O pretendente: MÁRCIO RAMOS MARTINS, estado civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1985), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Martins e de Idalina Ramos Martins. A pretenden-
te: ELISÂNGELA JOANA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida em Guarulhos, SP, no dia (07/04/1988), residente e do-
miciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Henrique Rodrigues dos Santos Filho 
e de Edelita Joana da Cruz.

O pretendente: WELLINGTON DAS CHAGAS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (05/09/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Reinaldo Novais dos Santos e de Gilvania Ferreira das Chagas dos 
Santos. A pretendente: YANDRA MILENA DA CRUZ BRAGA, estado civil solteira, profissão 
cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Odenildo Soares Braga e de Elenice Maria da Cruz Braga.

O pretendente: SANDRO LUIZ DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão co-
ordenador de segurança, nascido em Iguape, SP, no dia (06/05/1977), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João de Souza e de Pedrina Rocha 
de Souza. A pretendente: SANDRA BARBOSA ANDRADE, estado civil divorciada, 
profissão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1975), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Barbosa de Andrade e 
de Maria de Lourdes Silva de Andrade.

O pretendente: MESSIAS DE ALMEIDA BANDEIRA, estado civil divorciado, profis-
são segurança, nascido em São João do Paraíso, MG, no dia (29/04/1960), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José de Almeida e de 
Laurita de Sousa Almeida. A pretendente: ANGELA NAZARÉ CARDOSO MONTEI-
RO, estado civil viúva, profissão doceira, nascida em Vigia, PA, no dia (08/10/1957), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Mota Cardoso.

O pretendente: THIAGO ALMEIDA CAMPOS, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/2002), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ezequias dos Santos Campos e de Adriana Almeida dos Santos. 
A pretendente: RUTE NOEMI FELIX DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/10/2003), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Claudianor Bezerra da Silva e de Ana Lucia Felix de Lima Silva.

O pretendente: EDSON FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/11/1964), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Angelo da Silva e de Isaura Lima da Silva. A 
pretendente: GILMARA MAXIMIANO, estado civil solteira, profissão pensionista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/05/1972), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, filha de Jurandyr Maximiano e de Maria Madalena Borba.

O pretendente: ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/11/1984), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro dos Santos e de Maria Aparecida 
Leandro dos Santos. A pretendente: DÉBORA DEISE LIMA DE SOUZA, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (20/01/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Belchior Belarmino de Souza e 
de Marilene Lima de Souza.

O pretendente: ADRIANO JOSÉ DO CARMO, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Vitória de Santo Antão, PE, no dia (21/10/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz do Carmo e de Maria José do Carmo. 
A pretendente: ELIANE MOREIRA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Arujá, SP, no dia (15/07/1986), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonia Moreira de Araujo.

O pretendente: JOÃO VICTOR LOPES DE OLIVEIRA BARROS, estado civil solteiro, 
profissão assistente administrativo, nascido em Teresina, PI, no dia (23/04/2002), residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Antonio Barros da Silva e de Elizabeth 
Lopes de Oliveira. A pretendente: FABIANE LIMA DOS SANTOS SANTANA, estado 
civil solteira, profissão agente comercial, nascida em São Paulo, São Paulos, SP, no dia 
(27/04/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Jose 
dos Santos Santana e de Roseli de Lima.

O pretendente: SIDCLEY PEREIRA GOMES, estado civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em Piedade, SP, no dia (18/09/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ivone Pereira Gomes. A pretendente: RAISSA FERREIRA RIBEIRO, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Romarico Alves Ribeiro 
Neto e de Adilia Ferreira Ribeiro.

O pretendente: THIAGO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão coordenador 
de atendimento, nascido em Salvador, BA, no dia (27/09/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Clotildes da Silva Pereira. A pretendente: JANAINA 
SANTOS PASCOAL, estado civil solteira, profissão líder de frios, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (12/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Celso Pascoal e de Lenita Silva Santos.

O pretendente: GILMAR VAZ DE MATOS, estado civil divorciado, profissão armador, 
nascido em Chapada do Norte, MG, no dia (25/09/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Leite Vaz e de Estela de Matos Vaz. A pretendente: 
MARIA CLEUSA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida 
em Minas Novas, MG, no dia (04/05/1974), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Fernandes da Silva e de Francisca Pereira da Silva.

O pretendente: VINICIUS AVELAR DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Dimas Siqueira de Oliveira e de Maria Apa-
recida de Avelar Oliveira. A pretendente: DAYANA GOMES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/02/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo dos Santos e 
de Lucia Gomes dos Santos.

O pretendente: CLAUDIO YOKITIRO DOI, estado civil viúvo, profissão corretor de imóves, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (27/03/1958), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Shioshi Doi e de Fume Inoura Doi. A pretendente: ROSELI 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão comerciante, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (11/05/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Joventino da Silva e de Cicera Cruz da Silva.

O pretendente: SILVANO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em São Roque, SP, no dia (08/10/1963), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias de Oliveira e de Augusta Alves 
de Oliveira. A pretendente: SARAH VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/05/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João dos Santos e de Idalina Rodrigues 
da Silva Santos.

O pretendente: JHONATAN EVANGELISTA RODRIGUES DOS ANJOS, estado civil 
solteiro, profissão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/11/1994), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Rodrigues dos Anjos e 
de Elizabete de Souza Evangelista. A pretendente: CAROLINE CRISTINE DE JESUS, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (02/10/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo 
de Jesus e de Cremilda Maria de Jesus.

O pretendente: ALEX OLIVEIRA DA SILVA ALVES, estado civil divorciado, profissão 
técnico de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Natalicio da Silva Alves e de Maria José 
Alves de Oliveira. A pretendente: JÉSSICA APARECIDA GOMES DE PAULA, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(05/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dorival Lucio 
Moreira de Paula e de Edna Bandeira Gomes de Paula.

O pretendente: HERBERT PONTES SILVA, estado civil solteiro, profissão analista, nasci-
do em Osasco, SP, no dia (10/07/1999), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Marinaldo Alves Silva Junior e de Ivanise Pereira Pontes Silva. A pretendente: 
BRUNA DE SOUZA BALTAR, estado civil solteira, profissão assistente de diretoria, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/2001), residente e domiciliada na Vila Clara, 
São Paulo, SP, filha de Vanderlindo de Souza Baltar e de Maria Dilma de Sousa Baltar.

O pretendente: WILLIAM DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vulcanizador, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/03/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Manoel Paulo de Souza e de Cleusa Bernardo de Souza. A pretendente: 
CAMILA HENRIQUE MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/08/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas Martins da Silva e de Deise Henrique da Silva.

O pretendente: WILLIAN PEREIRA MERQUIADES, estado civil solteiro, profissão técnico 
eletrônico, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Merquiades Filho e de Marinete Pereira da Silva. A 
pretendente: ELISABETE CRISTINA AIRES GONÇALVES, estado civil solteira, profis-
são operadora de caixa, nascida em Charqueadas, RS, no dia (09/11/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nestor de Araujo Gonçalves e de 
Ledi Aires Gonçalves.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE MACHADO TOMAZ, estado civil solteiro, profissão ana-
lista, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisbel Clemente Tomaz e de Gilvaneide Machado Tomaz. A 
pretendente: THAÍS NUNES DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente jurídica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nilson Lourenço da Silva e de Jorleide dos Santos Nunes da Silva.

O pretendente: JOSE RENÊ DE BRITO ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de pedreiro, nascido em Jaguaretama, CE, no dia (26/06/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves de Almeida e de Maria de 
Fatima de Brito Almeida. A pretendente: ANDRESSA TAVEIRA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão vendedora, nascida em Suzano, SP, no dia (30/04/1995), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Taveira dos Santos e de 
Margarida da Silva Santos.

O pretendente: GUILHERME RODRIGUES CORDEIRO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de escritório, nascido em Suzano, SP, no dia (19/12/2001), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Otoniel Alves Cordeiro e de Vera Lucia Rodrigues 
Coelho. A pretendente: MIRELLE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (18/09/2002), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edmilson Rodrigues da Silva e de Susana Lourdes da Silva Rodrigues.

O pretendente: OSCAR DOS SANTOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Atibaia, SP, no dia (06/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Oscar dos Santos e de Elisangela Soares da Silva. A pretendente: 
PALOMA ALVES VIANA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (25/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jovino Barbosa Viana e de Cristiane Alves de Souza.

O pretendente: ARTHUR DE CARVALHO GUTIERREZ, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lazaro Gutierrez e de Marta Maria de Carvalho. A pre-
tendente: MAYARA SANTOS VENUTO DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente 
de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Osmar Venuto da Silva e de Marinete Nascimento Santos da Silva.

O pretendente: RAFAEL GLEYSON RIOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/02/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Margleyson Rios de Sousa e de Mairla Maria de Souza. A 
pretendente: BEATRIZ GABRIELA DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/01/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Roberto da Silva e de Luciana Maria da Silva.

O pretendente: DANILO FERREIRA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão oficial de 
manutenção, nascido em Irecê, BA, no dia (27/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Altemar Silva Vieira e de Eliene Ferreira de Souza Vieira. 
A pretendente: DAIANE BORGES DA SILVA, estado civil solteira, profissão publicitária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Eudo Praxedes da Silva e de Maria Aparecida Borges 
da Silva.

O pretendente: ERLANDES AMARAL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
gerente de supermercado, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (05/07/1988), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José dos Santos e 
de Silma da Silva Amaral dos Santos. A pretendente: REGIANE SENGER, estado civil 
divorciada, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Iolanda Senger.

O pretendente: BRUNO DE SOUZA ANDRÉ, estado civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sergio Augusto Raimundo André e de Rute de Souza Paixão. A 
pretendente: GABRIELA DE SOUZA PAULA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Santa Isabel, SP, no dia (06/02/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Eliane de Souza Paula.

O pretendente: ROBERT BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/08/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Fermino dos Santos e de Leila Batista da Silva. 
A pretendente: SUELEN SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edson Nascimento de Souza e de Silvana da Silva.

O pretendente: ADAILTON JUSTINO, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em Andirá, PR, no dia (01/03/1970), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho 
de Nilson Justino e de Eunice da Silva Justino. A pretendente: GISLAINE GRANELI, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1969), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dovanil Graneli e de Joana Maria Graneli.

O pretendente: JEFFERSON FERNANDES DO VALE, estado civil divorciado, profis-
são cabeleireiro, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (01/01/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pestana do Vale e de Jane 
Maria Fernandes do Vale. A pretendente: PATRICIA PORTELA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em Suzano, SP, no dia (22/11/1977), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Portela da Silva e de Eliane 
Aparecida Portela da Silva.
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