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Empresas & Negócios

A situação sociopolítica e econômica em que o Brasil se vê 
envolvido já há algum tempo impõe profunda refl exão so-
bre seu futuro, a prosseguirem as coisas no rumo e ritmo 

em que estão seguindo. A cada dia que passa, maiores são os 
descalabros que assolam a nação. E isso, em todos os setores.

Estão acontecendo coisas “nunca vistas antes na história 
deste país”. Por quê?

É certo que ninguém de bom senso aceita essa insustentá-
vel situação. Porém, a maioria se limita a criticar, reclamar e 
termina por dizer que “Alguém tem que resolver isso”. Não se 
dão conta de que “alguém” é um pronome INDEFINIDO. É 
igual a ninguém. Além disso, é um pronome que não é nem da 
primeira nem da segunda pessoa: é da TERCEIRA PESSOA! Se 
quisermos, de fato, resolver a questão, temos de alterar essa 
perversa ordem e tomar um pronome DEFINIDO, PESSOAL, 
DO CASO RETO, DA PRIMEIRA PESSOA DO PLURAL: NÓS 

TEMOS DE RESOLVER ISSO!

A competência primária para solucionar o impasse seria do 
Poder Público Republicano, integrado pelo Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário. Deste último, pouco se pode esperar. Distante 
do povo (os magistrados têm, em princípio, pouco contato 
com o público) e com um acúmulo de cerca de 100 milhões de 
processos em andamento, pouco fazem e, quando fazem, não 
o fazem satisfatoriamente.

O Executivo, por sua vez, de algum tempo vinha “puxando para 
trás”, como que a demonstrar certo interesse na desconstrução 
da nação brasileira, na quebra da ordem social e na permanência 
da população em baixos índices de desenvolvimento educacio-
nal e, por via de consequência, socioeconômico. (Por razões 
óbvias, importava manter o povo na ignorância, pois, como já 
dizia Francis Bacon (1561-1626) “Conhecimento é poder”.).

Em tais circunstâncias, o Legislativo – por sua dupla função 
de produzir leis e fi scalizar o Executivo – seria o meio mais 
efetivo para dar resposta e solução ao problema. Afi nal, pela 
Constituição “Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”.

E aí entra mais uma refl exão: um partido político deve ser a 
representação formal de uma IDEOLOGIA. Ora, basicamente 
há TRÊS posições ideológicas: direita, esquerda e centro, o que 
conduziria à existência de apenas três partidos. Porém, conside-
rando “propensões atenuantes”, duas outras posições poderiam 
ser consideradas: centro-direita e centro-esquerda, elevando 
o número de siglas para cinco. Abrindo para mais eventuais 
tendências, duas outras escalas poderiam ser acrescentadas: 
extrema-direita e extrema-esquerda, totalizando então SETE 
possíveis convicções: direita, esquerda, centro; centro-direita, 
centro-esquerda; extrema-direita e extrema-esquerda. Pronto. 
Acabou. Não há mais espaço para concepções ideológicas. Ocorre 
que há no país perto de 40 partidos, dos quais 35 já formalmente 
registrados no TSE. São, em sua maioria, minúsculos partidos. 
Ou “anões”, como já se convencionou chamá-los.  Existem sem 
fundamentação ideológica. E se sua razão de existir não é por 
IDEOLOGIA, a conclusão óbvia é que é por FISIOLOGIA! Não 
estão buscando praticar a Política – defi nida como “a ciência 
do bem comum” – mas a politicalha – a odiosa busca do bem 
particular de pessoas ou de grupos! Existem para fazer acordos 
nada republicanos, transacionando seu apoio a outras siglas. Se 
seguirmos o raciocínio do general Charles De Gaulle, que disse 
“Como se pode governar um país que tem 246 espécies de 

queijo”, concluiremos quão difícil é administrar um que tem 
quase quatro dezenas de “partidos”. Isso enquanto a própria 
França tem 14, o Reino Unido, 13 e o Chile – como o México – 9!

Todos os partidos regularmente inscritos no TSE recebem 
verba do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Parti-
dos Políticos – Fundo Partidário, para os íntimos – e têm como 
uma de suas contrapartidas manter uma Fundação destinada 
à formação política e estudos relacionados à atividade políti-
co-partidária, pesquisas e desenvolvimento da população em 
ciências sociais e humanas. Só que não é o que acontece. Não 
há muito, o portal UOL Notícias escrachou:

“Nesta semana, o UOL publicou uma série de reportagens 

mostrando como os 3 partidos que mais recebem dinheiro 

do fundo – PT, PSDB e PMDB – gastam esses recursos. Há 

desde viagens de dirigentes pagas com dinheiro público a 

fi nanciamento de churrascos e contratação de assessores”. 

(A transcrição é ipsis litteris, inclusive a parte grifada).
São também de De Gaulle estas frases, bem aplicáveis ao caso: 

“Em política, se trai o país ou o eleitorado. Prefi ro trair 

o eleitorado”. (Aqui traem-se os dois...); e “Política é uma 

questão muito séria para ser deixada para os políticos”!

Na Grécia antiga, berço da democracia, havia dois tipos fun-
damentais de cidadãos. O POLITIKÓS, que procurava o bem, o 
progresso e o desenvolvimento de sua comunidade, a polis; e 
aquele que só se preocupava consigo mesmo, que só olhava para 
o próprio umbigo: era o IDIOTÊS. Em nosso cenário político, 
não falta IDIOTÊS travestido de POLITIKÓS... 

Está na hora de – aproveitando os acontecimentos vinculados à 
Operação Lava-jato – procurar atrair, incentivar e incluir na Políti-
ca – com P maiúsculo – as Novas Gerações, que não têm os vícios 
nem contaminação com as mazelas das raposas políticas. Por 
outro lado, entretanto, não têm também qualquer INFORMAÇÃO 
e, menos ainda, FORMAÇÃO POLÍTICA AUTÊNTICA que motive 
a ingressar na vida pública nacional!  É tempo de a Juventude 
e os Cidadãos de Bem participarem da Política, promovendo a 
renovação dos quadros parlamentares, para, assim, dar novos 
valores à Pátria! Esta luta, que é de TODOS NÓS, lembra as 
palavras do patriota Tiradentes: 
“Se todos quisermos, pode-

mos fazer deste país uma 

grande NAÇÃO! ”
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O pretendente: MAURÍCIO CARRARA, profi ssão: professor universitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1977, residente e domiciliado na Vila 
Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Ubiratan Carrara e de Leonor Cristina Esteves Carrara. 
O pretendente: EDUARDO SIMÕES RODRIGUES, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 16/08/1975, residente 
e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Rodrigues Filho e de Zeneide 
Simões Rodrigues.

O pretendente: GUSTAVO ZAMARO, profi ssão: engenheiro mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1980, residente e 
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Ariovaldo Zamaro e de Roselini Regina 
Lucas Zamaro. A pretendente: FABIANA VIRGINIA FAUSTINO, profi ssão: contadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Moóca, SP, data-nascimento: 
28/04/1980, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Ivo Faustino 
e de Tereza Virginia Carlos Faustino.

O pretendente: CESAR KASUYUKI MAEDA, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 08/04/1989, residente e domiciliado 
na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Umberto Yukitaka Maeda e de Selma Dias Laurence 
Maeda. A pretendente: GRAZIELA SANTOS CABRAL DA SILVA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 14/04/1986, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Cabral da Silva e de 
Regina Celi dos Santos.

O pretendente: DAVID CORNACHINI, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 24/03/1980, residente e 
domiciliado na Vila Anadir, São Paulo, SP, fi lho de Angelo Cornachini e de Ionice Ribeiro 
Cornachini. A pretendente: TATIANE DE OLIVEIRA BRITO, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 29/03/1984, residente e 
domiciliada na Vila Anadir, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Leano de Brito e de Shirlei Aparecida 
de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO DE TOLEDO PIZA, profi ssão: microempresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 26/06/1980, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Roberto de Toledo 
Piza e de Maria Alice Asciuti de Toledo Piza. A pretendente: DIANA GONÇALVES CANDIA, 
profi ssão: microempresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, 
SP, data-nascimento: 02/07/1982, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Vanderlei Gonçalves Candia e de Sonia Maria da Silva Candia.

O pretendente: CRISTIANO BARRETTO CORREA, profi ssão: consultor comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 05/05/1987, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Pedro dos Reis Correa e de 
Valdecir Barretto Correa. A pretendente: LORREINE CRISTINA GUEDES TIVA, profi ssão: 
analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/05/1988, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Maurilio Tiva 
Paião e de Maria de Lourdes Guedes Tiva.

O pretendente: RICARDO EDMUNDO DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1975, residente e 
domiciliado na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Edmundo Pinheiro e de Irany 
da Silva. A pretendente: KAREN EDILAINY DE SOUSA MENDONÇA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Mossoró, RN, data-nascimento: 24/02/2000, residente 
e domiciliada na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lha de Edson Mendonça de Oliveira e de Karina 
Silveira de Sousa Mendonça.

O pretendente: RAFAEL OGEA PEREIRA, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 31/10/1985, residente e 
domiciliado no Jardim Guairacá, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Pereira Filho e de Maria 
Aparecida Rocha Ogea Pereira. A pretendente: ANA CAROLINA ROGERI FIGUEIRA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-
nascimento: 19/07/1988, residente e domiciliada no Jardim Guairacá, São Paulo, SP, fi lha de 
Waldir Figueira e de Ana Maria Rogeri Figueira.

O pretendente: GABRIEL FAILDE GALLO, profi ssão: assessor de imprensa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo de Campo, SP, data-nascimento: 05/04/1990, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Gallo e de 
Maria Josefa Failde Zapata Gallo. A pretendente: DANIELE DA FONTE NOGUEIRA 
PEDACE, profi ssão: analista de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Jardim Paulista, São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1990, residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Mario Pedace e de Maria Aparecida 
da Fonte Nogueira Pedace.

O pretendente: MATEUS SCHMIDT HOFFMANN, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ijuí, RS, data-nascimento: 16/07/1986, residente e domiciliado na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Luiz Hoff mann e de Rosane Schmidt Hoff mann. A 
pretendente: AMANDA DJEHDIAN, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1986, residente e domiciliado na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Jacob Djehdian e de Regina Celia Batista.

O pretendente: LEONARDO DE SOUZA CASTRO, profi ssão: assistente de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 28/12/1984, 
residente e domiciliado na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lho de Gioia Martins de Castro e de 
Maria Antonia de Souza Castro. A pretendente: ELAINE PEREIRA MESQUITA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
05/02/1983, residente e domiciliada na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lha de Idreno Pereira 
Mesquita e de Maria Aparecida Janoni Mesquita.

O pretendente: LEANDRO CALFA ANDRIANI, profi ssão: consultor de negócios, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 15/02/1986, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Wladimir Jaen Andriani e 
de Eliane Nunes Calfa Andriani. A pretendente: MARJORY DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: engenheira, estado civil: solteira, naturalidade: em Indaiatuba, SP, data-nascimento: 
18/12/1985, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Florindo 
Jose dos Santos e de Marinete Alves de Oliveira Santos.

O pretendente: EWERTON SHIMARA PIRES FERRÃO, profi ssão: engenheiro químico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1985, residente 
e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Pires Ferrão e de 
Jeanete Aparecida Shimara Pires Ferrão. A pretendente: JULIANA DE FREITAS, profi ssão: 
química, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
16/08/1986, residente e domiciliada na Vila Santo Estéfano, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto de Freitas e de Maria de Fátima Lopes Freitas.

O pretendente: RALLYSON RAMON TARGINO DOS SANTOS, profi ssão: assistente de 
monitoramento, estado civil: solteiro, naturalidade: em João Pessoa, PB, data-nascimento: 
22/04/1991, residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Josinaide Targino 
dos Santos. A pretendente: ALINE AZEVEDO DA SILVA, profi ssão: analista de suprimentos, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Utinga, Santo André, SP, data-nascimento: 18/09/1989, 
residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Francisco da Silva e de Cilene 
Aparecida de Jesus Azevedo da Silva.

O pretendente: JULIO CESAR SILVEIRA DA SILVA, profi ssão: psicólogo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 27/01/1981, 
residente e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lho de Natalino Pereira da Silva 
e de Lucy Silveira da Silva. A pretendente: MARIA EMANUELY DIAS FANIOU, profi ssão: 
psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos, SP, data-nascimento: 30/07/1988, 
residente e domiciliada no Jabaquara, São Paulo, SP, fi lha de Michel Basile Faniou e de Maria 
Aparecida Dias Faniou.

O pretendente: RODOLFO MARCIAL MARTINS COSTA, profi ssão: educador físico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 20/01/1987, 
residente e domiciliado na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Martins Costa e de 
Sônia Maria Marcial Martins Costa. A pretendente: ÉRIKA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 
05/08/1987, residente e domiciliada na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lha de Anizio Rodrigues 
de Oliveira Filho e de Celia Maria de Oliveira.

O pretendente: CÍCERO BARBOSA MELO, profi ssão: cobrador, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Traipu, AL, data-nascimento: 03/11/1971, residente e domiciliado na Vila 
Anadir, São Paulo, SP, fi lho de Gonçalo Soares Melo e de Esmeralda Barbosa Melo. A 
pretendente: MARIA MILZA PEREIRA DE JESÚS, profi ssão: montadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Iacu, BA, Iacu, BA, data-nascimento: 17/10/1970, residente e domiciliada na 
Vila Anadir, São Paulo, SP, fi lha de Ursulino Ciríaco de Jesús e de Edelvita Pereira da Silva.

O pretendente: GABRIEL ZUCCO CAMPOS, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 22/01/1986, residente e 
domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Mesquita de Campos 
e de Sueli Zucco Campos. A pretendente: TATIANE RODRIGUES NASSAR, profi ssão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 
08/09/1987, residente e domiciliada na Lapa de Baixo, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo José 
Nassar e de Janeide de Souza Rodrigues Nassar.

O pretendente: MICHEL PAGIOSSI SILVA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 17/01/1985, residente e domiciliado 
na Cidade Líder, São Paulo, SP, fi lho de Laerte Espanholi da Silva e de Ana Maria Pagiossi 
Silva. A pretendente: JÉSSICA REKETIS CONRADO, profi ssão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 06/07/1992, residente e 
domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lha de João Bosco Peres Conrado e de Olga 
Reketis Peres Conrado.

O pretendente: RAFAEL OLIVEIRA DE ARAÚJO, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Retiro, Mucambo, CE, data-nascimento: 30/01/1995, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Gerardo Rodrigues de Araújo e de Maria Neuza 
Mesquista de Oliveira. A pretendente: LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: em Luzilândia, PI, data-nascimento: 
21/07/1988, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Carlos José de 
Oliveira e de Teresinha Marques dos Santos.

O pretendente: TIAGO JOSÉ BENEDITO EUGENIO, profi ssão: designer de aprendizagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Lençóis Paulista, SP, data-nascimento: 04/07/1986, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Eugenio e de 
Rosaria Lopes de Souza. A pretendente: CATIANE KARINY DANTAS SOUZA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Natal, RN, data-nascimento: 23/03/1985, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Costa Souza 
e de Josefa Marlene Dantas Souza.

O pretendente: ULISES TADEU ALVES, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Mato Verde, MG, data-nascimento: 28/01/1957, residente e domiciliado na 
Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Pereira Alves e de Advina Maria Silveira. 
A pretendente: REGINA MARIA DA SILVA, profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Mogi Mirim, SP, data-nascimento: 03/07/1952, residente e domiciliada na 
Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Zalino da Silva e de Carmen Maria da Silva.

O pretendente: MANUEL COSME MIRANDA SILVA, profi ssão: analista acadêmico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Mucugê, BA, data-nascimento: 24/01/1977, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Exoperio Miranda dos Santos e de 
Jorlinda Silva. A pretendente: ELAINE DE MELLO CASTANHA, profi ssão: consultora 
técnica em gestão a, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/02/1974, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, fi lha de Vagnaldo de Mello 
Castanha e de Erivane Santos Castanha.

O pretendente: LUIGGI MORENO MONTI, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ilhabela, SP, data-nascimento: 01/06/1989, residente e domiciliado em 
São Caetano do Sul, SP, fi lho de Luiz Manoel Monti e de Alba Maria Paschoalino Monti. A 
pretendente: LITSUKO YOSHIDA, profi ssão: analista administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: no Japão, data-nascimento: 20/09/1991, residente e domiciliada na Vila 
Charlote, São Paulo, SP, fi lha de Juiti Yoshida e de Neusa Mariko Yoshida.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial

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:

A entidade, sem fi ns lucrativos, divulga 
todos os anos um anuário com infor-
mações sobre mortes e incêndios 

decorrentes de acidentes elétricos. Em 2017, 
o levantamento apurou 451 incêndios por 
sobrecarga ou curto-circuito e 30 vítimas 
fatais, decorrentes desses acidentes.

As causas são atribuídas ao excesso de 
equipamentos em uma mesma tomada, 
às gambiarras elétricas, às instalações 
elétricas antigas e à falta de manutenção 
das instalações. “Os números revelam o 
quanto precárias ainda são as instalações 
elétricas nas moradias brasileiras”, afi rma 
o engenheiro eletricista Edson Martinho, 
diretor-executivo da Abracopel.

Martinho diz que a estatística realizada anualmente pela Associação leva em 
conta os acidentes divulgados pela imprensa em todo o país. “Nossa apuração 
se concentra nos eventos divulgados pelos meios de comunicação. Estimamos 
que o número de incêndios e acidentes com eletricidade seja bem maior do 
que o que documentamos, porque nem todo evento é noticiado pela mídia”.

O levantamento contempla os acidentes por cidade e estado. Do total 
apurado, de 451 acidentes por curto-circuito, as regiões Nordeste e Sudeste 
despontaram com 114 eventos cada uma. Os estados do Sul somaram 97 
acidentes; no Centro-Oeste foram 70 e no Norte 56. As mortes decorrentes 
de acidentes gerados por curtos-circuitos, num total de 30, distribuem-se 
em 11 para a região Sul, cinco para cada uma das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste e quatro para o Sudeste.

Quando considerados os acidentes com eletricidade – não apenas os pro-
vocados por sobrecarga e curto-circuito - o número de mortes em 2017 chega 
a 702. “O mais triste é saber que acidentes como o do edifício que desabou 
em decorrência do incêndio por curto-circuito em São Paulo, a exemplo de 
tantas outras tragédias anunciadas, quase sempre podem ser evitados com 
a adequação das instalações elétricas das moradias”, afi rma Martinho.  

O trabalho de conscientização realizado pela Abracopel, com a divulgação 
do anuário e informações relacionadas à segurança elétrica junto à mídia, é 
acompanhado de perto por parceiros como o Procobre (Instituto Brasileiro 
do Cobre), que mantém o site Casa Segura. No site, é possível fazer uma si-
mulação on line para saber se as instalações elétricas do imóvel proporcionam 
a segurança ideal aos moradores e à propriedade.

Ano passado, o Instituto divulgou um Raio-X nacional das instalações 
elétricas. À data, a pesquisa revelou que 71% das residências brasileiras não 

Em cinco anos, incêndios por 
curto-circuito mais que duplicam
No ano que vem, o incêndio no Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, que pôs abaixo 
24 andares e 50 anos de história -, entrará para as estatísticas da Abracopel (Associação Brasileira de 
Conscientização para os Perigos da Eletricidade)

possuíam projeto elétrico, metade dos 
quadros elétricos não tinham qualquer 
identifi cação de componentes do circuito, 
a ausência de fi o terra foi constatada em 
cerca de 50 % dos imóveis e    apenas 35 % 
das moradias adotavam o padrão de tomada 
de três polos, vigente no Brasil. 

A pesquisa mostrou ainda que 60% 
das moradias com mais de 20 anos de 
construção nunca tinham passado por 
qualquer tipo de reforma para atualiza-
ção das instalações elétricas e que T´s, 
benjamins e extensões eram utilizados 
amplamente, por 57 % das famílias pes-
quisadas, mesmo em imóveis com até 

cinco anos de construção. Durante o levantamento, os moradores das 999 
residências pesquisadas disseram que os cômodos que mais precisavam 
de tomadas eram, respectivamente, quarto (33%), sala (30%), cozinha 
(22%) e área de serviço (15%); 19% deles já haviam levado pelo menos 
um choque elétrico e 34% não se sentiam seguros em casa, dadas às 
condições elétricas da moradia.

Os acidentes com origem elétrica vêm crescendo desde 2013, quando foi 
iniciada a pesquisa, tendo passado dos 1038 eventos para 1319 em 2016 e 
1387 em 2017.  Ano passado, o número de mortes por choque elétrico foi 
de 627, o que representou cerca de 5% mais que em 2016, com 599 vítimas 
fatais. “Infelizmente, apesar dos esforços incessantes da Abracopel e do Pro-
cobre para conscientização das autoridades e da população sobre os riscos 
elétricos dos imóveis, as pesquisas revelam existir uma grande defasagem das 
instalações elétricas das moradias em relação ao que poderia ser considerado 
minimamente seguro”, afi rma Martinho.  

Um dado importante registrado pelo Procobre foi o aumento no interesse 
de eletricistas por capacitação profi ssional. O Instituto registrou em 2017 
acréscimo de 75% no número de participantes do Programa Eletricista Cons-
ciente. Ao todo, foram 12.200 participantes, três milhões de page views, 24 mil 
vídeos assistidos e 22 mil webinars visitados. “O trabalho desse profi ssional 
melhora a qualidade e o conforto das instalações prediais. Daí a importância 
de mantermos uma relação estreita com a categoria, bem como contribuir 
para sua qualifi cação”, diz Antonio Maschietto, coordenador do programa no 
Procobre. No site do Eletricista Consciente (http://www.eletricistaconsciente.
com.br) é possível fazer a busca por profi ssionais qualifi cados em todo o Brasil.

 
Fonte e mais informações: (www.abracopel.org.br) e (www.procobre.org). 
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O pretendente: MANOEL DE OLIVEIRA, nascido em Presidente Bernardes - SP, no 
dia 04/08/1950, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Alves de Oliveira e de Maria Menina de 
Jesus. A pretendente: MARIA OLGA MARTINELLI, nascida em Piracicaba - SP, no 
dia 05/05/1935, estado civil divorciada, profi ssão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Florindo Martinelli e de Adelina Togni.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino
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