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“O Brasil precisa 
explorar com 
urgência a sua 
riqueza, porque 
a pobreza não 
aguenta mais ser 
explorada”.
Max Nunes (1922/2014)
Humorista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,1% Pontos: 
58.053,53 Máxima estável: 
58.697 pontos Mínima de 
-1,35% : 57.904 pontos Volu-
me: 4,47 bilhões Variação em 
2016: 33,92% Variação no mês: 
0,26% Dow Jones: -0,91% Pon-
tos: 18.094,83 Nasdaq: -0,91% 
Pontos: 5.257,49 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2423 Venda: R$ 
3,2431 Variação: +0,02% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,31 Venda: 
R$ 3,41 Variação: estável - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,2394 Venda: 
R$ 3,2400 Variação: +0,49% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,2100 Venda: R$ 3,3930 Va-
riação: +0,18% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 14,05% ao 
ano. - Capital de giro, 15,90% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.344,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,2% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 137,900 
Variação: -0,07%.

(outubro) Cotação: R$ 3,2470 
Variação: -0,09% - Euro (17h33) 
Compra: US$ 1,1252 Venda: US$ 
1,1252 Variação: +0,24% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,6470 
Venda: R$ 3,6490 Variação: 
+0,22% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,5700 Venda: R$ 3,8270 
Variação: +0,45%.

Futuro: -1,22% Pontos: 58.335 
Máxima (pontos): 58.655 Míni-
ma (pontos): 58.200. Global 40 
Cotação: 905,348 centavos de 
dólar Variação: +1,23%.

As elevações dos preços 
dos alimentos nos úl-
timos meses explicam 

a interrupção na melhora da 
avaliação dos consumidores 
sobre a infl ação futura. No 
entanto, com o resultado 
mais favorável dos produtos 
alimentícios captado pela 
prévia da infl ação ofi cial no 
País em setembro, é possível 
que o otimismo retorne em 
outubro, na avaliação da 
economista Viviane Seda, do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV).

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo - 15 

     

Trégua de alimentos pode 
melhorar previsão do 
consumidor sobre infl ação

brasileiros em sete das prin-
cipais capitais do País. Cerca 
de 75% destes entrevistados 
respondem aos quesitos rela-
cionados às expectativas de 
infl ação (AE).

(IPCA-15), apurado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística, mostrou uma ligei-
ra queda de 0,01% nos gastos 
das famílias com Alimentação 
e Bebidas em setembro. O re-
sultado do IPCA-15 acumulado 
em 12 meses foi de 8,78%. Já a 
mediana da infl ação esperada 
pelos consumidores para os 
12 meses seguintes fi cou em 
9,8% em setembro, mesmo 
resultado informado em agosto, 
de acordo com o Indicador de 
Expectativas Infl acionárias dos 
Consumidores da FGV.

“A próxima leitura será me-
lhor, após esse arrefecimento 
nos preços dos alimentos re-

gistrado em outubro”, previu 
Viviane. No geral, há expectati-
va de desaceleração da infl ação 
tanto pelos consumidores com 
menor renda quanto entre os 
de maior poder aquisitivo. Para 
os consumidores com renda 
familiar acima de R$ 9.600, a 
infl ação prevista vem se redu-
zindo há sete meses consecuti-
vos. Entre os consumidores de 
menor poder aquisitivo, essa 
perspectiva vem se mantendo 
nos últimos três meses.

“Ainda assim o padrão é 
muito fora do limite superior do 
teto da meta do governo (6,5% 
no ano), muito alto ainda. Mes-
mo entre as famílias de renda 

mais alta, que sentem menos o 
impacto da variação de preços 
dos alimentos, a infl ação espe-
rada de 9% é um patamar muito 
alto”, lembrou Viviane.

O Indicador de Expectativas 

Infl acionárias dos Consumido-
res é obtido com base em in-
formações coletadas no âmbito 
da Sondagem do Consumidor, 
que coleta mensalmente in-
formações de mais de 2,1 mil 

Há expectativa de desaceleração da infl ação tanto pelos consumidores com menor

renda quanto entre os de maior poder aquisitivo.

Em coletiva para detalhar 
a 35ª fase da Operação Lava 
Jato, a procuradora da Repú-
blica, Laura Gonçalves Tes-
sler, disse que o ex-ministro 
Antônio Palocci teve atuação 
“intensa e reiterada” na defesa 
de interesses da empreiteira 
Odebrecht na administração 
pública federal. A empreiteira 
repassou R$ 128 milhões de 
reais a uma conta que seria 
gerida pelo ex-ministro. Palocci 
foi preso temporariamente na 
manhã de ontem (26) quando a 
Polícia Federal defl agrou a nova 
fase da Operação, chamada 
Operação Omertá.

Haveria uma conta destinada 
ao recebimento de vantagens 
indevidas da Odebrecht e Pa-
locci seria o gestor dessa conta. 
“Se verificou uma atuação 
intensa e reiterada de Palocci 
na defesa de interesses da em-
presa perante a administração 
pública federal envolvendo 
contratos com a Petrobras. 
Essa atuação se deu mediante 
a pactuação e recebimento de 
contrapartidas em favor do 
PT. Palocci atuava como ges-

Remédio derivado 
da maconha 

A Justiça determinou que o 
governo do Distrito Federal for-
neça um medicamento feito de 
canabidiol, substância derivada 
da maconha, a um cidadão que 
sofre de epilepsia e atraso do 
desenvolvimento psicomotor. 
O remédio não tem registro 
no Brasil e foi receitado ao 
paciente por seu médico. Sem 
condições para comprá-lo, o 
cidadão recorreu ao Judiciário 
para garantir o tratamento, 
estimado em R$ 10,4 mil.

Extraído da Cannabis sativa, 
o canabidiol, conhecido como 
CBD, vem sendo usado no 
tratamento de convulsões pro-
vocadas por diversas enfermi-
dades, entre elas a epilepsia. Na 
decisão, o juiz Jansen Fialho de 
Almeida, da 3ª Vara da Fazenda 
Pública, entendeu que cabe ao 
Estado dar condições para que 
o direito constitucional à saúde 
seja respeitado. 

Amanhã (28), o STF deve 
retomar o julgamento sobre for-
necimento de medicamentos de 
alto custo e que não têm registro 
na Anvisa. O caso é considerado 
pelos ministros como o mais 
complexo que tramita atual-
mente no Supremo (ABr).

O juiz federal Sérgio Moro 
determinou o bloqueio de até R$ 
128 milhões das contas bancárias 
do ex-ministro da Fazenda An-
tônio Palocci. O mesmo valor foi 
bloqueado também das contas 
do assessor do ex-ministro, Bra-
nislav Kontic, e do ex-secretário 
da Casa Civil, Juscelino Dourado. 
Os três foram presos tempora-
riamente ontem (26) na 35ª fase 
da operação. 

No despacho, Moro diz que 
há provas de que Palocci era o 
responsável por receber recur-
sos da Odebrecht e coordenar 
o repasse a seu grupo político. 
“Surgiram provas, em cognição 
sumária, de que ele [Palocci] 
recebia e era responsável pela 
coordenação dos recebimentos 
por parte de seu grupo político 
de pagamentos sub-reptícios 
(obtidos de forma ilícita) pelo 
Grupo Odebrecht.”

No despacho, Moro diz que 
a PF e o MPF pediram o “se-
questro de ativos mantidos 
pelos investigados em suas 
contas-correntes”. Para o juiz 
federal, o bloqueio dos ativos 
dos investigados “em relação 
aos quais há prova, em cognição 
sumária, de recebimento de 
propina”, é viável. “Não impor-

Juiz federal Sérgio Moro.

São Paulo - O presidente da 
Petrobras, Pedro Parente, disse 
ontem (26), que a política de 
conteúdo local tem problemas 
e precisa ser aperfeiçoada. “So-
mos a favor, mas não achamos 
razoável que traga a quantidade 
de problemas que trouxe”, 
disse o executivo, durante 
apresentação do novo plano 
estratégico da companhia na 
Fiesp. Ele citou que a política 
de conteúdo local ocasionou 
atrasos na entrega de equipa-
mento, “com impacto impor-
tante para a estatal brasileira 
de petróleo. 

Parente enfatizou que é a 
favor da política, mas defendeu 
a necessidade de uma revisão, 
de modo a “promover uma 
indústria competitiva nacional 
e fazer com que ela possa se 
emancipar e competir a nível 
internacional”. Também disse 
ser contra a obrigatoriedade de 
participação da Petrobras em 
todos os campos de partilha, 
ao comentar que, devido à es-
cassez de recursos, a Petrobras 
não teria condições de desen-

Presidente da Petrobras, Pedro Parente.
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Ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, deixa o 

IML de Curitiba após realizar exame de corpo de delito, ontem (26). 
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São Paulo - Apesar de con-
siderarem que há consenso 
no setor privado sobre a ne-
cessidade de modernização da 
legislação trabalhista, presi-
dentes de grandes companhias 
brasileiras avaliam que ainda 
existem pontos relevantes a 
serem discutidos. Em deba-
te do Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças (Ibef-
SP), o presidente da Nextel, 
Francisco Valim, disse que a 
necessidade de uma regulação 
mais dura ainda existe num 
país onde o trabalho escravo 
não é uma realidade tão dis-
tante. Para ele, o modelo de 
baixa intervenção estatal da 
economia dos Estados Unidos 
funciona melhor em situações 
de pleno emprego. 

Já na visão do presidente da 
Fibria, Marcelo Castelli, a legis-
lação trabalhista, mesmo refor-
mada, ainda precisaria manter 
um caráter regulatório. “Toda 
democracia moderna precisa 
ter agências reguladoras para 

evitar excessos”, declarou. 
O executivo ainda destacou 
a necessidade de se discutir 
modelos mais contemporâneos 
de trabalho, que permitam que 
funcionários trabalhem de casa 
ou em horários não necessaria-
mente rígidos.

O presidente da Swiss Re 
Corporate Solutions, João 
Nogueira Batista, considera 
que a prioridade é permitir a 
negociação entre empresas e 
trabalhadores. “O Supremo 
tem tomado decisões nessa 
direção e, no mundo com o 
nível de informação que temos, 
a livre negociação deve predo-
minar”, avaliou. Para Roberto 
Lima, presidente da Natura, 
as empresas têm ainda que 
rediscutir alguns conceitos. 
Ele mencionou o tema da ter-
ceirização das atividades-fi m. 
Para ele, qualquer que seja o 
novo quadro legal, ele tende 
a não ser defi nitivo, já que as 
relações de trabalho devem 
sempre evoluir (AE).

Défi cit externo
O Banco Central revisou 

ontem (26), suas projeções 
para o comportamento do setor 
externo em 2016. A previsão 
para o rombo das transações 
correntes, que estava em US$ 
15,0 bilhões em maio, passou 
agora para US$ 18,00 bilhões. A 
primeira projeção, apresentada 
em dezembro do ano passado, 
era de US$ 41,0 bilhões. 

Atuação de Palocci em favor da 
Odebrecht foi “intensa e reiterada”

nistro Palocci. A procuradora 
Laura Gonçalves destacou que 
repasses registrados para o Ita-
liano não ocorreram apenas em 
período eleitoral. “O que revela 
mais claramente se tratarem 
de propina, já que não havia 
em curso qualquer campanha 
eleitoral que subsidiasse esses 
pagamentos”, disse.

Laura Gonçalves afi rma ainda 
que, mesmo no curso da Opera-
ção Lava Jato e em 2014 e 2015 
foram verificados contatos 
entre Palocci e executivos da 
Odebrecht, inclusive com o uso 
de e-mails criptografados.  

O advogado de Palocci, José 
Roberto Batochio, negou as 
acusações contra Palocci. 
“Para quem quer pretexto, 
isso é pretexto, mas o fato é 
que o ministro da Fazenda 
tem que ter uma interlocução 
com o setor empresarial, com 
a cadeia produtiva do Brasil, 
para que se estabeleçam as 
políticas públicas. Se um mi-
nistro conversa com alguém da 
iniciativa privada, já é suspeito 
de praticar crime?”, perguntou 
Batochio (ABr).

tor dessa conta tendo atuado 
desde 2006 até pelo menos 
novembro de 2013, compro-
vadamente, com pagamentos 
documentados nessa planilha”, 
disse a procuradora.

Os valores discriminados na 

planilha da construtora eram 
registrados em nome de “Ita-
liano”. O delegado da PF, Filipe 
Pace, disse que não há “sombra 
de dúvida” de que o “Italiano” 
que aparece nas planilhas de 
Marcelo Odebrecht é o ex-mi-

Moro determina bloqueio 
das contas de Palocci

ta se tais valores, nas contas 
bancárias, foram misturados 
com valores de procedência 
lícita. O sequestro e confi sco 
podem atingir tais ativos até o 
montante dos ganhos ilícitos”, 
justifi cou o juiz no despacho.

“Observo que a medida ora 
determinada apenas gera o blo-
queio do saldo do dia constante 
nas contas ou nos investimen-
tos, não impedindo, portanto, 
continuidade das atividades 
das empresas ou entidades, 
considerando aquelas que 
eventualmente exerçam ativi-
dade econômica real. No caso 
das pessoas físicas, caso haja 
bloqueio de valores atinentes a 
salários, promoverei, mediante 
requerimento, a liberação”, 
acrescentou o juiz (ABr).

Petrobras: política de conteúdo 
local precisa ser aperfeiçoada

volver todos os campos. 
O forte crescimento da 

dívida da Petrobras ao longo 
dos últimos anos, com o en-
dividamento superando os 
R$ 132 bilhões, se deu, entre 
diversos motivos, pelo fato 
de a empresa praticar preços 
abaixo da paridade interna-
cional por muitos anos, disse 
Parente. A meta da companhia 
é reduzir sua alavancagem de 
5,3 vezes, atualmente, para 2,5 
vezes até 2018.

Após os cinco anos de seu pla-
no de negócios, para o período 
de 2017 a 2021, a Petrobras será 
uma empresa com produção de 
3,4 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boed) 
considerando Brasil e exterior, 
disse Parente. “O plano de ne-
gócios tem um horizonte inicial 
de dois anos e concentra os 
esforços para fazer uma virada 
na empresa em duas métricas, 
de segurança e alavancagem”, 
disse o executivo (AE).

CEOs: reforma 
trabalhista carece de 

discussão mais profunda



OPINIÃO
Seis dicas para manter

a harmonia com
os colegas de trabalho

Em época de 

enxugamento de 

equipes, em que as 

empresas exigem mais 

resultados com menos 

pessoas, é natural 

que o nível de estresse 

aumente

No entanto, é preciso 
muito cuidado para não 
“descontar” a pressão 

no colega - que provavelmente 
está na mesma situação que 
você. Para manter a harmonia 
no trabalho e não desestabili-
zar as suas próprias emoções, 
deixo seis dicas importantes 
para agregar ao seu dia a dia 
profi ssional e melhorar o rela-
cionamento com a equipe.

1 - Antes de querer ser 

compreendido, compreen-

da o outro - O primeiro passo 
para manter a harmonia com 
os colegas é compreender que 
o seu ponto de vista não é 
necessariamente o mesmo do 
outro. Cada um de nós enxerga 
a realidade do seu próprio jeito, 
de acordo com a sua história 
pessoal e as suas experiências. 
Por isso, cada pessoa constrói 
uma visão diferente do mesmo 
problema.

2 - Olhe as situações de 

pontos de vista diferentes 

- Desenvolva uma visão mais 
aberta para poder observar as 
situações e as pessoas de dife-
rentes perspectivas e ângulos. 
É preciso se distanciar, por um 
momento, do que você quer 
e olhar para a situação como 
um observador, da forma mais 
neutra possível - emotivamen-
te falando -, suspendendo por 
um momento os julgamentos 
pessoais.

3 - Seja gentil na sua co-

municação - Muitas vezes, as 
palavras usadas, o tom de voz, o 
volume, a postura corporal, as 
expressões do rosto e os ges-
tos são elementos que podem 
minar a harmonia e alimentar 
confl itos entre a equipe. Isso 
pode infl uenciar diretamente 
nos resultados. Seja gentil na 
comunicação. Ser assertivo 
não signifi ca ser agressivo nem 
violento.

4 – Tenha bom humor e 

seja otimista - Manter o bom 
humor, o otimismo e treinar 
olhar sempre o lado bom das 
situações são atitudes que in-
fl uenciam positivamente a vida 
das pessoas. Além disso, aju-
dam a manter a mente aberta e 
a melhorar os relacionamentos 
interpessoais.

5 - Expresse gratidão - 

Expressar o sentimento de 
gratidão para as outras pessoas 
desenvolve a valorização e o 
fortalecimento dos vínculos e 
da confi ança.

6 - Cuide de você e respei-

te suas necessidades - Culti-
ve os seus sonhos. Cuide do seu 
corpo, da sua saúde, espiritu-
alidade e força interior, afi nal, 
estar bem consigo mesmo 
refl ete positivamente em tudo, 
inclusive nos relacionamentos 
com as outras pessoas.

Com essas atitudes você será 
capaz de manter um ambiente 
de trabalho mais harmonioso 
e atingir todos os resultados 
traçados com a força e a união 
da equipe!

(*) - É palestrante, consultor 
organizacional, conferencista 

nacional e internacional e 
especialista em Desenvolvimento das 
Competências de Liderança aplicadas 

à Administração e Educação. Autor 
de livros como “Transforme seus 
Sonhos em Vida”, sua publicação 

mais recente (www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)
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Afogamentos 
matam 2 por dia

Em levantamento realizado 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde destaca-se que, a cada 
dia, 2 pessoas morrem, em mé-
dia, vítimas de afogamento no 
Estado. E 50,2% desses óbitos 
são de adultos entre 20 e 49 
anos. Das 17 áreas dos Depar-
tamentos Regionais de Saúde, 
seis apresentaram menos mor-
tes em 2015 em relação à 2014, 
após atendimento médico na 
rede pública de saúde. 

Segundo o diretor opera-
cional do Grupo de Resgate 
e Atendimento a Urgências 
da Secretaria, Jorge Michel 
Ribera, alguns fatores infl uen-
ciam o aumento dos riscos de 
afogamento durante o verão, 
como as típicas temperaturas 
altas da estação, a larga dispo-
sição de água doce na capital 
e no interior, além da vasta 
extensão de praias no litoral. 
“Podemos citar a embriaguez 
dos adultos como o principal 
agravante dos afogamentos. E, 
logo em seguida, o desrespeito 
aos alertas de perigo, o uso de 
fl utuadores – como colchões 
infl áveis – e as brincadeiras 
de mau gosto dentro d’água”, 
evidencia o médico.

Em 2015, 752 pessoas morre-
ram por afogamento no estado 
de São Paulo, enquanto apenas 
73 foram internadas. Dados 
como estes, mostram que há 
um alto índice de vítimas fatais 
nesse tipo de acidente.

No ano anterior, em 2014, 
foram 788 óbitos e 104 inter-
nações em decorrência de 
afogamentos. Até agosto, há 
registros de que 76 pessoas 
foram internadas no Estado, en-
quanto 420 foram a óbito neste 
mesmo período. Como o verão 
está próximo, vale ressaltar a 
importância da conscientização 
dos riscos e dos cuidados a 
serem tomados (SES).

Após 577 anos, o tradicional 
convento de Gela, na região 
da Sicília, na Itália, fechará 
as portas por falta da frades 
interessados em seguir a vo-
cação religiosa. O histórico 
prédio que sediou por séculos 
o convento dos Frades Agos-
tinianos, inspirados em Santo 
Agostinho, se tornará um 
dormitório para moradores de 
rua e pessoas de baixa renda. 
O bispo local, Rosario Gisana, 
garantiu que serão mantidos 
os eventos, ações religiosas 
e festas católicas na cidade, 
apesar do encerramento das 
atividades do convento.

Duas celebrações estão 
diretamente ligadas à ordem 
dos Frades Agostinianos em 
Gela, a Festa de São José e a 
de Santa Rita. Os dois frades 
que ainda vivem na estrutura 
religiosa, Francesco Calleya 
e Giuseppe Ribaldone, serão 
obrigados a se mudar para 
Cassia e Roma. Ontem, os 

O histórico prédio sediou por séculos o convento dos Frades 

Agostinianos.

Os gastos de brasileiros no 
exterior voltaram a crescer em 
agosto e seguem em tendência 
de expansão, neste mês, in-
formou ontem (26), o Banco 
Central (BC). Em agosto, as 
despesas chegaram a US$ 
1,292 bilhão, com crescimento 
de 2,3% em relação ao mesmo 
período de 2015.

Segundo o chefe do Departa-
mento Econômico do BC, Tulio 
Maciel, essa foi a primeira vez 
que houve crescimento dos gas-
tos na comparação anual desde 
janeiro de 2015. Neste mês, 
até a última quinta-feira (22), 
os gastos chegaram a US$ 973 
milhões. De acordo com Maciel, 
se essas despesas continuarem 
nesse ritmo de crescimento, a 

expansão em relação a setembro 
de 2015 será de 8,1%.

De acordo com Maciel, a 
taxa de câmbio, que chegou a 
superar R$ 4 no início do ano 
e agora está em torno de R$ 
3,20, foi um fator determinante 
para a expansão dos gastos no 
exterior. “A taxa de câmbio 
determina grande parte dos 
custos lá fora, como hospeda-
gem, transporte”, disse. Ele 
acrescentou que a “perspectiva 
melhor” para a atividade econô-
mica e a melhora na confi ança 
do consumidor também podem 
ter contribuído para a retomada 
dos gastos com viagens inter-
nacionais. “A confi ança é um 
item importante na decisão de 
gastos”, acrescentou (ABr).

Policiais civis e federais cumpriram ontem 
(26) quatro mandados de prisão e 30 de busca e 
apreensão resultantes das investigações sobre o 
roubo e assassinato do empresário Miguel Angelo 
Jacob, de 57 anos. A operação foi conduzida pela 
Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil e 
pelas corregedorias das polícias federal e civil.

As investigações apontam como suspeitos 
pelo roubo um policial civil, um ex-policial civil, 
um ex-policial federal e uma quarta pessoa sem 
vínculo com forças policiais. Os dois ex-agentes 
haviam deixado as instituições por terem sido 
demitidos. Informada pela DH, a corregedoria 
da Polícia Federal instaurou inquérito policial 

próprio para apurar os fatos e também defl agrou 
ações hoje.

No dia 3 de março, criminosos roubaram cerca 
de 33 milhões de dólares que o empresário havia 
deixado na casa de sua mãe, na Barra da Tijuca. 
Cerca de um mês depois, ele foi assassinado a 
tiros por um homem depois de deixar um dos 
fi lhos na escola. Sua mulher também foi atingi-
da, mas foi socorrida e hospitalizada. A equipe 
policial da Divisão de Homicídios acredita que o 
assassinato foi cometido para difi cultar a punição 
do roubo. Com as buscas e apreensões, a polícia 
espera identifi car mais pessoas que possam ter 
envolvimento com o crime (ABr).

A Polícia Civil confi rmou a 
morte de Nicolas Labre Pereira 
de Jesus, baleado em meio a 
uma ação contra o tráfi co de 
drogas, em São Gonçalo, Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro 
na manhã de ontem (26). Mais 
duas pessoas, cuja identidade 
não foi revelada, também foram 
mortas durante a operação, na 
qual foram apreendidos com 
as vítimas três fuzis, drogas 
e material para endolação 
(ato de embalar drogas para 
a venda).

Conhecido como Fat Family, 
ele é acusado de envolvimento 
com o tráfi co de drogas e foi 
resgatado em junho do Hos-

pital Municipal Souza Aguiar, 
no centro da cidade do Rio de 
Janeiro, onde estava internado 
sob custódia da Polícia Militar. 
Na época, homens armados 
invadiram o hospital e trocaram 
tiros com policiais.

O vigilante Ronaldo Luiz 
Marriel de Souza, que estava 
na unidade, acabou atingido 
por uma bala perdida e morreu 
no local. Um policial e um téc-
nico de enfermagem também 
fi caram feridos. Fat Family era 
um dos principais procurados 
pela polícia no Rio e o Disque 
Denúncia chegou a oferecer 
R$ 3 mil por informações que 
levassem à sua prisão (ABr).

Trata-se do lançamento do Programa de Conservação Muri-
quis de Minas, idealizado por especialistas da organização 
não governamental Muriqui Instituto de Biodiversidade 

(MIB), e agora executado pela Fundação Biodiversitas, com apoio 
da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

O macaco muriqui-do-norte – que existe apenas da Mata Atlân-
tica – é uma das espécies de primatas mais raras e ameaçadas 
do mundo. Atualmente, são identifi cados apenas mil indivíduos 
que vivem todos no Brasil, sendo que 800 estão localizados em 
Minas Gerais. Além do estado mineiro, o muriqui-do-norte já 
povoou Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo e existe registro de 
mais de um milhão de indivíduos na época do Descobrimento do 
país. Porém, a fragmentação de seu habitat natural resultou no 
confi namento da espécie em pequenas porções de fl oresta, que 
atualmente correspondem a oito localidades em Minas Gerais, 
uma no Rio de Janeiro e três no Espírito Santo.

Devido a essas ameaças, o primata está classifi cado como 
“criticamente em perigo” na Lista Ofi cial da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção do Ministério do Meio Ambiente e pela 

O primata está classifi cado como “criticamente em perigo” na 

Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.
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Muriqui-do-norte.

Programa de conservação traz 
esperança para recuperar muriquis
Os muriquis-do-norte ou muriquis-de-minas (Brachyteles hypoxanthus) – que são os primatas mais 
ameaçados de extinção das Américas – ganham uma nova esperança para sua preservação

avaliação da União Internacional para Conservação da Natureza 
(IUCN, na sigla em inglês). Por isso, muriqui-do-norte é uma 
das espécies ameaçadas da fauna brasileira que possui um Pla-
no de Ação Nacional (PAN) para sua conservação, coordenado 
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) e elaborado por especialistas de diversas instituições 
brasileiras.

Contudo, segundo o Dr. Fabiano Melo, biólogo, professor e 
pesquisador responsável pelo Programa de Conservação Muriquis 
de Minas, até o momento, grande parte das ações elaboradas 
para proteger os muriquis não foi implementada ou apresenta 
entraves de execução, especialmente por falta de fi nanciamento. 
“Esse Programa pretende preencher essa lacuna, contemplando 
a implementação das ações prioritárias para a conservação da 
espécie já previstas no PAN Muriquis”, explica Fabiano. Para isso, 
o Programa contará com uma equipe multidisciplinar, formada 
por cientistas, estudantes, educadores, e envolve três vertentes 
de trabalho: pesquisa, manejo e educação. Saiba mais em (www.
fundacaogrupoboticario.org.br).

Convento na Itália fecha
por falta de frades

dois sacerdotes celebraram sua 
última missa no local. 

Para não fechar completamen-
te o convento, a diocese de Piazza 
Armerina aceitou administrar o 
edifício com um contrato de 20 
anos e utilizá-lo como dormitório 

público da Pequena Casa de 
Misericórdia. “Se, neste tem-
po, chegarem novos frades, 
não hesitaremos em reativar 
a estrutura histórica”, disse 
dom Lino Di Dio, da diocese de 
Piazza Armerina (ANSA).

Gastos em viagens 
internacionais

voltam a crescer

Operação busca suspeitos por 
roubo milionário no Rio

Polícia do Rio anuncia 
morte de Fat Family

Os rótulos e bulas de cos-
méticos, perfumes, artigos de 
higiene e medicamentos deverão 
informar se em suas fórmulas há 
substâncias que podem causar 
alergia. A obrigatoriedade está 
estabelecida em projeto a ser 
analisado na Comissão de De-
fesa do Consumidor do Senado 
e foi apresentado pelo senador 
Wellington Fagundes (PR-MT).

O senador lembrou que a 
Anvisa publicou no ano passado 
uma resolução com os requisi-
tos para rotulagem obrigatória 
dos principais alimentos que 
causam alergias alimentares. 
Para ele, ao tomar essa provi-
dência a Anvisa proporcionou 
maior segurança às pessoas 
com alergia. Ainda assim, ele 

acha que a medida não é o 
sufi ciente para a proteção dos 
alérgicos, uma vez que a resolu-
ção restringe-se a alimentos.

Fagundes reforça que há 
outros produtos que também 
podem causar alergia quando 
são, por exemplo, inalados 
ou entram em contato com a 
pele. Ele citou o caso da mãe 
de uma bebê de três meses 
alérgica à proteína do leite de 
vaca, que enfrenta diariamente 
difi culdades e riscos na luta 
para proteger a saúde de sua 
filha. O projeto segue para 
deliberação na Comissão de 
Assuntos Sociais onde receberá 
decisão terminativa, podendo 
seguir direto para a Câmara 
(Ag.Senado).

Medicamentos e cosméticos com 
alertas sobre risco de alergia
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Negócios que serão 
revolucionados nos 

próximos cinco anos

Se, em 2010, alguém 

falasse para você que 

os rádios taxistas 

se juntariam para 

determinar regras 

e preços com receio 

de perderem seus 

passageiros, você 

acreditaria? 

E se dissessem que milhões 
de pessoas dormiriam em 
casas de estranhos quan-

do fossem viajar para qualquer 
lugar do mundo, ou que as TVs a 
cabo sairiam de moda por conta 
da possiblidade de se assistir 
aos programas a qualquer hora 
por menos de 30 reais? Pois é! 
A mudança radical que ocorreu 
nesse período é só o início de 
uma revolução que empresas, 
produtos e serviços irão sofrer 
nos próximos anos.

Uma das áreas que está pas-
sando por uma grande evolução 
é a de serviços bancários, visto 
que as agências estão perdendo 
importância frente ao crescente 
uso da tecnologia e de outros mé-
todos de pagamento e obtenção 
de crédito, por exemplo. Tam-
bém, o aumento exponencial 
de fi ntechs tem proporcionado 
novas facilidades através de 
inovações aplicadas aos serviços 
fi nanceiros, e o resultado tem 
sido a diminuição da burocracia, 
a redução dos custos e grande 
aumento da praticidade. 

No caso dos cartões de crédi-
to, devido à tecnologia de NFC 
(Near Field Communication), 
empresas como Apple, Samsung 
e Google já estão estudando 
alternativas para acoplar a fun-
ção do cartão nos smartphones, 
eliminando inclusive o uso do 
objeto de plástico. Além disso, 
pode-se destacar o atendimento 
ao cliente como um dos setores 
que terá grandes mudanças nas 
empresas. 

Certamente, a maioria de 
nós já entrou em contato com 
profi ssionais de call centers para 
efetuar um cancelamento ou 
reclamação, e teve uma experi-
ência negativa ao passar por dife-
rentes atendentes até conseguir 

resolver o problema (ou, no pior 
caso, não obteve uma solução). 
Na maioria das vezes, essa prá-
tica é desgastante e estressante 
para as duas partes, já que os 
profi ssionais que exercem essa 
função são cobrados, passam 
por momentos de muita tensão, 
e precisam seguir um roteiro 
para que todas as suas falas e 
procedimentos sejam iguais.

Nesse contexto, novas tecno-
logias surgiram para automatizar 
esses processos. É o caso dos 
robôs com inteligência artifi cial, 
que auxiliam no atendimento de 
clientes. Com eles, evita-se que 
fi las de espera se formem e um 
contingente menor de atenden-
tes é necessário, visto que eles 
só serão acionados em casos 
muito atípicos ou complexos, ou 
seja, quando é preciso executar 
um trabalho intelectual, e não 
apenas realizar uma repetição 
exaustiva.

Esses robôs conseguem com-
preender a linguagem natural 
falada ou escrita, o que permite 
que reconheçam os conceitos 
expressados, mantendo um 
diálogo claro e preciso. Dessa 
forma, esse mecanismo é capaz 
de orientar o cliente durante todo 
o atendimento, coletar dados, 
disponibilizar conteúdos multi-
mídia e solucionar solicitações 
transacionais (é possível que 
um robô bem “treinado” consiga 
atender mais de 90% das deman-
das que lhes são propostas sem a 
intervenção de um humano).

Assim, com a utilização desse 
serviço, os principais benefícios 
são a diminuição dos custos, a 
otimização dos processos e a 
maior agilidade no atendimento, 
a fi m de aperfeiçoar cada vez mais 
o relacionamento entre o cliente 
e a marca. Com todas essas 
tendências, nos resta aguardar 
ansiosamente por todas as novas 
mudanças e por outros setores 
que serão evoluídos através do 
uso da tecnologia.  

(*) - É sócio da Bluelab, empresa 
especializada em automatizar o aten-

dimento ao cliente através de robôs 
que podem ser utilizados via telefone, 

webchat ou Facebook, os quais são 
capazes de solucionar até 95% das 

demandas dos clientes.

Mateus Baumer Azevedo (*) 

A - Vespa no Brasil
O Grupo Piaggio marcou para o próximo dia 4 a data de lançamento 
da famosa motocicleta Vespa no Brasil. A empresa italiana assinou 
no último mês de julho um acordo para trazer a icônica moto ao país, 
onde deve abrir quatro lojas-conceito até o fi m de 2016: na zona sul de 
São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba e na região metropolitana de 
Belo Horizonte. O grupo pretende aproveitar o aumento das vendas de 
scooters no Brasil, que cresceram cerca de 60% entre 2009 e 2015. A 
expectativa da Piaggio é obter uma fatia de pelo menos 10% do mercado 
nos próximos cinco anos.  

B - Tendências da Filtração 
Os processos de fi ltração, sejam eles em maquinários e procedimentos 
industriais, automotivos, no condicionamento de ar, em processos petro-
químicos, entre outros, passam por exigências técnicas (normativas) e 
legais. Além disso, trata-se de um setor em constante desenvolvimento 
tecnológico, no qual o setor de Nãotecidos participa intensivamente. 
Diante disso, a ABINT reune em sua sede, nos próximos dias 5 e 6, 
empresários desse segmento para discutirem fundamentos, aplicações 
e tendências da fi ltração face a essas exigências, assim como o uso e as 
inovações dos Nãotecidos voltadas a esse segmento. Mais informações 
e inscrições: (www.abint.org.br).

C - Preparar para o Enem
O LEAP é uma mídia social – igual ao facebook, Twitter, LinkedIn, entre 
outros – voltada para o público que busca se preparar para exames 
nacionais, como o Enem, e internacionais, com cursos preparatórios 
gratuitos e questões para avaliação do desempenho. A plataforma é 
uma parceria da QS – Quacquarelli Symonds, empresa líder mundial no 
segmento educacional, com o Sistema Educacional Brasil. Além de ser 
totalmente gratuito, a mídia social permite a interação com grupos de 
escolas, professores e outros pessoas que se preparam para o mesmo 
teste em qualquer lugar do mundo. É  extremamente simples: o usuário 
só precisa criar uma conta e começar a se preparar para os exames. 
Saiba mais em: (http://pt.qsleap.com/enem/).

D - Embarques na China 
A MSC Cruzeiros, empresa privada de cruzeiros marítimos, com sede 
na Suíça e líder do setor na Europa, América do Sul e Sul da África, 
anuncia que o MSC Splendida navegará para a China em de maio de 
2018. Com a abertura de um escritório próprio em Xangai, incluindo 
uma nova equipe administrativa e operacional, a armadora  dá mais um 
passo importante para aumentar a sua capacidade no mercado chinês. A 
embarcação oferece 1.637 cabines, sendo 76% com varanda, e capacidade 
para acomodar um total de 4.363 hóspedes. Fará escalas nos destinos 
famosos da China, Japão e Coreia. Clique em (https://www.youtube.
com/watch?v=lF-_3C588JA) e assista ao vídeo. Mais informações (www.
msccruzeiros.com.br).

E - Trainee e Estágio 
A Nitro Química, empresa que possui 81 anos de tradição e é uma das 
principais produtoras globais de nitrocelulose, com fornecimento para 
mais de 70 países, abre as inscrições para os programas de trainee e 

estágio 2017. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem 
se inscrever até 20 de outubro pelo site: (www.programatalentosnitro.
com.br). Ambos os programas fazem da vivência, na área de atuação 
ou job rotation, experiências-chave para o início da vida profi ssional do 
estudante ou recém-formado. Há, ainda, acompanhamentos pela área 
de formação profi ssional regularmente e possibilidade de efetivação ao 
fi m dos mesmos. O processo seletivo é composto por inscrição on-line, 
teste on-line, dinâmica de grupo e entrevistas individuais. 

F - Google para PMEs 
Apesar de mais da metade da população já estar conectada e de haver 
mais de 163 milhões de smartphones ativos no país, quase metade das 
PMEs não têm presença on-line. Isso signifi ca uma oportunidade per-
dida para os empreendedores, já que 94% dos consumidores brasileiros 
conectados descobriu novos produtos ou negócios por meio de buscas, 
anúncios ou vídeos na internet. Com o lançamento da campanha “Jun-
tos dá para fazer mais”, o Google quer mostrar como ajuda milhares de 
pequenas e médias empresas a crescer. No próximo dia 28, às 10h00, no 
escritório do Google, Av. Faria Lima, 3477. 18º, você pode conhecer as 
soluções para PMEs e ouvir depoimentos de empresários. Informações: 
Marina, tel. 5090.8900, R- 8922.

G - Pesadelo na Cozinha
Baseado no formato britânico “Kitchen Nightmares”, o reality show 
comandado por Erick Jacquin vai ajudar a salvar restaurantes que 
estão à beira da falência. Os empresários interessados em participar 
da atração, que será exibida pela TV Bandeirantes no início de 2017, 
devem ler com atenção o regulamento e preencher o formulário em: 
(http://www.band.com.br/pesadelonacozinha). As inscrições vão até o 
dia 23 de dezembro. 

H - Pão to Go nos EUA
Após lançar o conceito pioneiro de padaria drive-thru no Brasil, em 2013, a 
Pão to Go passou por transformações que fi zeram parte do amadurecimento 
da empresa. Redesenhou sua marca, criou novos modelos – Quiosque e 
Express –, agregou novos e experientes diretores e selecionou franqueados 
de forma criteriosa. Hoje, com 16 unidades em operação e com outras dez 
em fase de implementação, a rede sente outro grande momento. Conquis-
tou um máster responsável por expandir o negócio em Portugal e, depois, 
Espanha. Agora, a entrada de investidores argentinos que levarão o nome 
e o conceito para o Estados Unidos, iniciando o processo por Miami, onde 
já possuem um ponto comercial (www.paotogo.com).

I - Programa CEO FGV
Entre os dias 7 e 12 de novembro, será realizado o módulo Ambiente 
Econômico, Político e Social, do CEO FGV, programa destinado a 
presidentes, vice-presidentes, diretores-gerais e profi ssionais seniores 
de empresas que buscam aprimorar conhecimentos de liderança, de-
senvolver habilidades estratégicas e ampliar o networking. Com tema 
bastante apropriado ao momento vivenciado no Brasil, o encontro será 
realizado na unidade FGV Berrini, entre 8h30 e 19h00, em regime de 
imersão. Para participar ou obter mais informações sobre o evento, os 
interessados devem enviar um e-mail para (conveniosinternacionais@
ibe.edu.br). As matrículas estão abertas e as vagas são limitadas.

J - Jovens Ambiciosos
A Lojas Americanas abre inscrições para o seu Programa de Estágio 
Líderes do Varejo. Podem se candidatar estudantes de todo o país dos 
cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, 
Economia, Engenharia de Produção e Marketing, com previsão de 
formatura para julho de 2017. O processo seletivo inclui análise de 
currículo, provas on-line, entrevistas com área de RH e gestores. Os 
estudantes passarão por vários treinamentos relacionados à gestão, 
como, planejamento, gerenciamento de atividades de loja e liderança 
de equipe. Os selecionados receberão salário e benefícios compatíveis 
com o mercado. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro, 
no endereço (www.estagio.lasa.com.br).

K - Bazar na Vila
Você sabe pechinchar? O Breshop - Brechó online – quer testar o seu 
poder de barganha. Para isso promoverá no dia 1º de outubro o Bazar da 
Pechincha, na Vila Madalena, trazendo roupas e acessórios masculinos e 
femininos, novos e seminovos. O encontro acontecerá na rua Harmonia, 
471, e marcará o retorno da atividades da marca. Quem pechinchar melhor 
leva a peça! Isso mesmo! A ideia dos idealizadores é ver todo mundo pe-
chinchando. E ainda: quem levar 1kg de alimento não perecível e/ou uma 
peça de roupa não precisa nem pechinchar. Já ganha 20% de desconto 
automaticamente. Alimentos e roupas serão doados a Ongs. Saiba mais 
em: (https://www.facebook.com/events/331775997158123/).

L - Trocas de Brinquedos 
No Dia das Crianças tradicionalmente os pais, mães ou responsáveis 
presenteiam seus fi lhos com brinquedos novos, mas a data pode ser 
muito mais divertida e ir além dessa prática. Essa é a proposta da Feira 
de Trocas de Brinquedos, iniciativa do Projeto Criança e Consumo, por 
meio do Instituto Alana, que incentiva às famílias uma refl exão sobre o 
consumo exacerbado e estimula as crianças a trocar brinquedos que não 
usam mais por outros, ao invés de comprar. Por isso, o projeto criou uma 
mobilização para que diferentes atores organizem eventos por todo o 
Brasil. Um evento no facebook reúne a programação completa das feiras 
pelo país. Veja em: (www.facebook.com/events/1143391952406389/). 

M - Plantio de Árvores
A Fundação SOS Mata Atlântica fechou parceria com a Movida para fazer 
o plantio de árvores em cidades do Brasil e neutralizar as emissões de 
carbono (CO2) feitas pelos carros da locadora. A parceria faz parte do 
Carbon Free, programa criado pela empresa em 2009 que se tornou a 
primeira ação sustentável na área de locação de veículos. Até julho deste 
ano, já foram mais de 26 mil diárias contratadas, num total superior a 
quatro milhões de km rodados e mais de sete mil árvores plantadas. 
Após a devolução do veículo, uma empresa especializada analisa o 
deslocamento realizado e faz o cálculo das emissões de carbono, que 
resulta no número de árvores a serem plantadas. Mais informaçõs em 
(www.sosma.org.br).

N - Tradução de Games
O Brasillis Idiomas está abrindo novas turmas para o curso online de 
Tradução de Games, direcionado para quem tem inglês fl uente e inte-
resse sobre este mercado que já movimenta mais de R$ 2 bilhões por 
ano e tem a previsão de passar de R$ 5 bilhões em 2019. As aulas , no 
Brasillis Idiomas, serão online, ao vivo, das 19h00 às 20h30, com início 
no dia 9 de novembro, quarta-feira. Serão dois meses de curso. O curso 
será ministrado pela professora Simone Silva Campos, especialista 
em tradução de games. os interessados deverão obter a aprovação na 
avaliação escrita e oral. Outras informações tels (21) 2529-8104/2512-
3697/98304-1624 ou pelo e-mail: (brasillis@brasillis.com.br).

A - Vespa no Brasil
O Grupo Piaggio marcou para o próximo dia 4 a data de lançamento 

estágio 2017. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem
se inscrever até 20 de outubro pelo site: (www.programatalentosnitro.
com br) Ambos os programas fazem da vivência na área de atuação
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INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL
DE PERITOS CONTÁBEIS DEVE SER

FEITA ATÉ O FINAL DE 2016

No acumulado do primeiro 
semestre a alta foi de 
8,1% para uma receita 

de R$ 3,8 bilhões. É o que 
aferiu a Pesquisa Conjuntural 
do Setor de Serviços, feita pela 
FecomercioSP. 

O setor de serviços paulis-
tano faturou R$ 21,3 bilhões 
em junho, recuos de 3,0% 
em relação ao mesmo mês de 
2015 e de 3,7% no acumulado 
dos seis primeiros meses do 
ano, em termos reais. Apenas 
três entre as 13 atividades 
analisadas cresceram nesses 
períodos, sendo o segmento 
de serviços de turismo, hos-

pedagem e eventos um dos 
destaques positivos. 

O desempenho do turismo, 
segundo a FecomercioSP, 
refl ete a capacidade dinâmica 
do setor de se adaptar às mu-
danças no cenário econômico 
e político, considerando a 
intensa movimentação turís-
tica da cidade de São Paulo 
nos âmbitos de negócios e 
eventos. A alta de 8,1% no 
faturamento real acumulado 
no primeiro semestre repre-
senta, em termos monetários, 
um acréscimo de R$ 287,7 
milhões em relação ao mesmo 
período de 2015.

Realização de eventos cresceu 8,1% no primeiro semestre

em São Paulo.

Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Banco Central 
(BC) reduziram a projeção de 
infl ação, medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), neste 
ano, de 7,34% para 7,25%. Essa 
foi a segunda redução seguida, 
na pesquisa feita pelo BC junto 
ao mercado fi nanceiro todas 
as semanas. Para 2017, a pro-
jeção também caiu: de 5,12% 
para 5%. Os números saem no 
Boletim Focus, divulgado às 
segundas-feiras.

As estimativas estão acima 
da meta de infl ação de 4,5% 
neste ano e em 2017. O cálculo 

para este ano ultrapassa tam-
bém o teto da meta que tem 
que ser perseguida pelo BC que 
é 6,5%. Para o próximo ano, o 
teto da meta é 6%. Desde julho 
de 2015, os juros básicos estão 
em 14,25% ao ano, no maior 
nível desde outubro de 2006. 
As instituições financeiras 
mantiveram a projeção para 
a Selic em 13,75%, ao fi nal 
deste ano, e em 11%, no fi m 
de 2017. A projeção de queda 
do PIB, este ano, passou de 
3,15% para 3,14%. Para 2017, 
a expectativa de crescimento 
foi ajustada de 1,36% para 
1,30% (ABr).

Divulgação

Cresceu o setor 
de serviços 
de turismo e 
hospedagem

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
SIMONE APARECIDA GONÇALVES VELOSO, portadora da C.I. RG nº 17.162.941-3-SSP-SP e do
CPF nº 055.429.438-96; FABIANA ALVES DE MIRA BERGAMINI, portadora da C.I. RG. nº
17.637.771-2-SSP-SP e do CPF 116.149.328-08; e DOUGLAS CONSTANTINO FERREIRA, porta-
dor da C.I. nº 02314987271-DETRAN-SP e do CPF nº 295.591.758-31.
DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto
de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na SLW CORRETORA DE VALORES E
CÂMBIO LTDA. ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração devem ser
comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal
em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a
vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro.
Gerência Técnica em São Paulo - Av. Paulista, nº 1804 - 5º andar - São Paulo-SP. CEP 01310-922.

O faturamento real do setor de serviços de turismo, 
hospedagem e eventos na cidade de São Paulo 
atingiu R$ 768,5 milhões em junho, crescimento 
de 10,0% em relação ao mesmo mês de 2015

Mercado reduz projeção de 
infl ação para este ano
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Se aproximam as 

eleições municipais, 

momento crucial para 

a mudança na política 

nacional

Os próximos dias serão 
importantes para pen-
sar, refl etir e analisar as 

implicações do gesto, aparen-
temente simples de votar, mas 
que infl uenciará a vida de toda 
uma população nos próximos 
anos. As eleições deste ano têm 
que ser úteis e resultar em algo 
importante. Serão renovadas 
as prefeituras e as câmaras 
municipais. Muito poderá ser 
feito e o Brasil não pode se dar 
ao luxo de permitir que seja 
somente mais uma eleição e 
outra oportunidade perdida.

Há uma crise que ameaça 
provocar uma desconexão da 
representação política com a 
sociedade, que pode levar o 
eleitor a cumprir o dever de 
votar como obrigação, não 
como direito, escolhendo 
aqueles menos aptos ao exer-
cício da política e provocando 
um novo ciclo de renovação 
perversa, onde os maus são 
substituídos pelos piores e 
assim sucessivamente. 

Seria a expressão da desilu-
são, não somente em relação 
aos principais partidos nacio-
nais, em sua incapacidade de 
fazer política de alto nível, 
voltada para os interesses da 
população, mas também ao 
desencanto proporcionado 
pelos muitos novos partidos e 
candidatos que se apresentam 
com propostas fragmentadas e 
que não sensibilizam grandes 
grupos de eleitores. 

Atualmente, mesmo aqueles 
que ambicionam representar 
a indignação não se mostram 
capazes de fazer política se 
isolando em nichos minúsculos, 
pouco representativos e que 
contribuem decisivamente para 
a manutenção do status quo. 

A passividade dos cidadãos 
provém da desilusão. A cada 

nova eleição se renovam as 
expectativas, mas os novos 
eleitos em geral, com honrosas 
exceções, acabam se rendendo 
às velhas práticas políticas. 

Ao longo dos anos o eleitor 
tem demonstrado uma irri-
tação contida que aparenta 
passividade, mas que revela 
na verdade um descrédito 
generalizado da representa-
ção política. A indignação se 
dispersa nas redes sociais, ao 
invés de ser canalizada em ma-
nifestações mais concretas. 

A impressão que passa é que 
a política e a sociedade formam 
dois mundos distintos e não 
relacionados entre si, e cada 
vez mais distantes um do outro. 
É preciso evitar que isso acon-
teça, pois caso contrário nossa 
vida cotidiana será prejudica-
da. E pior ainda, o ceticismo e 
a desconfi ança disseminados 
podem servir de caldo de 
cultura para o surgimento 
de fenômenos contrários ao 
sistema democrático.

Essa é a importância de vo-
tar, sem deixar de refl etir muito 
bem sobre todos os candidatos. 
O exercício do direito de voto 
implica uma decisão racional 
e individual, que deve levar 
em conta os interesses cole-
tivos da população. A eleição 
municipal, deste ano, coloca 
em jogo o futuro do país. É 
nas eleições municipais que se 
formam lideranças, que num 
futuro próximo ascenderão a 
postos mais altos dos poderes 
legislativos e executivos. 

Logo, ao exercer seu direito 
de voto o cidadão deve obser-
var com cuidado a biografi a do 
candidato e também daqueles 
que o acompanham – assesso-
res, técnicos, colaboradores 
– antes de se decidir pela 
proposta de programa mais 
adequada para o seu municí-
pio, seu bairro ou região.

(*) - É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie/Campinas. 
Doutor em Ciências Sociais, Mestre 
em Ciência Política pela Unicamp e 

especialista em Ciências Ambientais.

Reinaldo Dias (*)

Votar para mudar

A Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) do Senado já pode 
votar um projeto que propõe 
a criação da ação promocional 
trabalhista, uma modalidade 
de processo judicial destinada 
a questionar a violação de direi-
tos não-patrimoniais, ou seja, 
não relacionados a indeniza-
ções, dívidas e outras questões 
materiais. O solicitante poderá 
requerer  a suspensão dos 
efeitos do ato questionado, 
a cessação liminar de certa 
conduta, a interdição provi-
sória de estabelecimento ou 
equipamento e qualquer outra 
modalidade de antecipação 
dos efeitos de mérito. 

O autor de uma ação pro-
mocional poderá denunciar, 
por exemplo, condições in-
salubres no seu ambiente 
de trabalho, o descumpri-
mento de alguma cláusula 
de negociação coletiva ou a 
contratação de servidores 
sem concurso. O projeto é 
de autoria do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
que diz estar respondendo a 
um “clamor” da doutrina do 
direito do trabalho. Segundo 
explicou, não existe uma 

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A possibilidade de transferir para a União 
atribuições educacionais dos estados e mu-
nicípios está prevista no projeto apresentado 
pelo senador Cristovam Buarque (PPS-DF). A 
proposta regulamenta a cooperação federati-
va na educação e institui o chamado Padrão 
Nacional Mínimo de Qualidade da Educação 
Básica. A matéria foi encaminhada à Comissão 

de Educação do Senado, e aguarda indicação 
de relator.

Atualmente, a execução das políticas para 
a educação pré-escolar e para o ensino fun-
damental é de competência dos municípios, 
seguindo os critérios da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. Conforme o texto do 
projeto, essa competência poderia ser fede-

ralizada por meio de leis locais, desde que a 
União as aceitasse, tendo prioridade cidades 
e estados com serviços educacionais em “si-
tuação crítica de desempenho”.

Além de usar avaliações nacionais de 
estudantes como critério de verificação de 
desempenho, o projeto inaugura o Padrão 
Nacional Mínimo de Educação Básica, que leva 

em conta equipamentos escolares, condições 
de carreira dos professores e adoção de regi-
me de aulas em horário integral. Cristovam 
ressalvou que a proposta não fere o pacto 
federativo, pois somente poderá ser colocada 
em prática pelas administrações que optarem 
por repassar suas competências em favor da 
União (Ag.Senado).

Em contraposição ao pro-
jeto que permite uma 
terceirização ampla, o 

senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) apresentou o 
projeto que consagra o en-
tendimento do TST de que 
a terceirização só poderá ser 
feita em atividades-meio.

O projeto da Câmara chegou 
ao Senado em 2015 e aguarda 
a leitura de um requerimento 
do senador Paulo Paim (PT-
RS) para que tramite em 
conjunto com outra proposta 
sobre o tema, de autoria do 
senador licenciado Marcelo 
Crivella. Após ouvir críticas 
das centrais sindicais ao pro-
jeto aprovado pela Câmara, 
que foi discutido em diversas 
audiências no Senado, Ran-
dolfe decidiu apresentar uma 
alternativa.

Ambos os projetos estabe-
lecem um marco legal para 
esse tipo de contratação nas 
empresas, que não se aplica à 
administração pública. O que 
diferencia os dois projetos é, 
basicamente, a extensão desse 

Audiência pública realizada em maio de 2015 pela Comissão de Direitos Humanos do Senado

para debater as mudanças nas regras sobre terceirização.

A detenção do ex-ministro 
da Fazenda Antônio Palocci, 
preso ontem (26) na 35ª fase na 
Operação Lava Jato, repercutiu 
entre os senadores. A senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) pediu a convocação do 
ministro da Justiça, Alexandre 
de Moraes, para explicar o “uso 
político da Polícia Federal”, 
por ter antecipado, durante 
atividade de campanha eleitoral 
de um candidato do PSDB em 
Ribeirão Preto, neste domingo 
(25), que “haveria mais Lava 
Jato” esta semana.

Vanessa disse considerar 
muito grave a declaração do 
ministro da Justiça em um 
comício partidário de que essa 
semana seria defl agrada nova 
fase da Operação Lava Jato. Por 
meio de sua conta no Twitter, a 
senadora Gleisi Hoffmann (PT-
PR) questionou a autonomia da 
Polícia Federal pelo fato de o 

Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.

A Câmara analisa proposta 
que altera a CLT para permitir 
a divisão do período de férias 
coletivas de empresas em três 
partes por ano com, no mínimo, 
10 dias cada. Atualmente, a 
CLT permite o fracionamento 
das férias coletivas em até dois 
períodos anuais, nenhum deles 
com menos de 10 dias. A medi-
da está prevista no projeto do 
deputado Marinaldo Rosendo 
(PSB-PE). O parlamentar 
afi rma que o fracionamento 
das férias coletivas facilita a 
gestão das empresas em seto-
res que têm períodos de baixa 
movimentação.

Também considera a propos-
ta um atrativo para os traba-
lhadores, que podem gozar as 
férias com tranquilidade por 
saber que a empresa, ou o seu 
setor, está com as atividades 

paradas. “A possibilidade de 
fracionar as férias coletivas 
em até três períodos permite 
ajustar as necessidades de pro-
dução e aprimorar a gestão da 
empresa nos períodos de menor 
demanda produtiva”, diz.

O texto estabelece que o 
empregador comunicará por 
escrito aos empregados, com 
a antecedência mínima de 30 
dias, as datas de início e de fi m 
de cada período de férias. Esse 
comunicado defi nirá quais esta-
belecimentos, setores ou partes 
deles serão abrangidos pela 
medida e deverá ser mantido 
em arquivo por pelo menos 5 
anos, para fi ns de fi scalização. 
O projeto será analisado con-
clusivamente pelas comissões 
de Trabalho; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Marinaldo Rosendo: fracionamento das férias facilita a gestão 

das empresas.

União poderá 
ressarcir 

estados que 
pagam por 

medicamentos
Proposta em análise na 

Câmara obriga a União a 
ressarcir estados e mu-
nicípios que, em razão de 
decisão judicial, tiverem 
que custear medicamentos 
que não constem da lista 
definida pelo SUS. A medi-
da está prevista no projeto 
do deputado Fábio Sousa 
(PSDB-GO). Ele 

explica que o Ministério 
da Saúde expede a Relação 
Nacional de Medicamentos 
Essenciais. A responsabi-
lidade pelo fornecimen-
to dos medicamentos é 
compartilhada pelos os 
entes federados. “Ocorre 
que vêm se multiplicando 
pelo País decisões judiciais 
obrigando, principalmente 
estados, a fornecer medi-
camentos de alto custo, 
independentemente de 
constarem da lista”, argu-
menta o autor. 

“Como esses medica-
mentos não elencados pelo 
SUS, em tese, não são de 
responsabilidade de es-
tados e municípios, nada 
mais justo do que a União, 
que acumula grande parte 
da arrecadação, arcar com 
custos de tais medicamen-
tos”, completa Sousa. O 
projeto prevê ainda que 
o ressarcimento deverá 
ocorrer até o exercício 
financeiro seguinte ao 
cumprimento da decisão 
judicial, proibidas dedu-
ções ou compensações. 

De acordo com o texto, o 
procedimento de ressarci-
mento deverá ser estabele-
cido em ato normativo do 
Ministério da Saúde 90 dias 
após a publicação da lei. O 
projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Segu-
ridade Social e Família; de 
Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).
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Nilson Bastian/Ag.Câmara

Senado terá de decidir entre 
duas visões de terceirização

O Senado terá de decidir entre duas visões opostas de terceirização, previstas em propostas que 
tramitam na Casa

tipo de contrato. A proposta 
de Randolfe só considera 
lícito o contrato quando a 
terceirização estiver relacio-
nada às atividades-meio da 
contratante, que ele chama 
de “não inerentes”, ou em 
caso de trabalho temporário. 
Conforme o texto aprovado 
pelos deputados, o prestador 
de serviço poderá executar 
qualquer parcela das ativida-
des da empresa.

O projeto de Randolfe leva 
em conta a Súmula 331 do TST, 
que declara ilegal a contrata-
ção de trabalhadores por em-
presa interposta, exceto em 
caso de trabalho temporário. 
Outra exceção, prevista tanto 
na súmula como no projeto do 
senador, é a contratação de 
serviços de vigilância e de con-
servação e limpeza, bem como 
a de serviços especializados 
ligados à atividade-meio.

Os projetos da Câmara e de 
Randolfe coincidem ao atribu-
írem à contratante a respon-
sabilidade solidária em relação 
às obrigações trabalhistas e 
previdenciárias eventualmente 
devidas pela contratada. Essas 
obrigações são pagamento de 
salários, adicionais, horas extras, 
repouso semanal remunerado, 
13º salário, férias, vale-trans-
porte, FGTS e contribuições 
previdenciárias (Ag. Senado).

Projeto cria nova modalidade 
de ação trabalhista

modalidade processual que 
seja capaz de reivindicar uma 
série de questões de interesse 
coletivo dentro do ambiente 
profi ssional. 

Essas categorias dizem res-
peito, respectivamente, a 
fatores que afetam a coletivi-
dade de maneira indivisível e 
indeterminada (qualidade do 
meio-ambiente, informações 
confi áveis, erário e patrimônio 
público...); fatores que afetam 
grupos específi cos de pessoas 
como um todo; e a fatores que 
afetam sujeitos individuais 

diferentes ligados por um 
evento comum (compradores 
de um lote contaminado de 
determinado produto, vítimas 
de fraude fi nanceira praticada 
por uma empresa...).

O projeto tem relatório favo-
rável do senador Paulo Rocha 
(PT-PA), que não promoveu 
alterações no conteúdo do 
texto original. O relator diz 
que a proposta deve ser 
“louvada”, por apresentar 
um “novo caminho” para o 
aperfeiçoamento da Justiça do 
Trabalho (Ag.Senado).

Trabalhador poderá 
dividir férias em até 

três períodos por ano

Senadores criticam “uso 
político da Polícia Federal”

ministro da Justiça saber “com 
antecedência” as operações 
da PF na Lava Jato. Para a 
senadora, há seletividade nas 
operações da força-tarefa.

Em nota, o ministro da Justiça, 
Alexandre de Moraes, disse que, 
desde que assumiu o cargo, a 
Polícia Federal vem tendo total 
apoio. “Em quase todas as se-

manas, houve operação e que, 
certamente, continuariam nessa 
semana, na próxima e enquanto 
houver necessidade”, informou 
o comunicado. Moraes reiterou 
que as investigações da Lava Jato 
são compromisso do governo 
federal e garantiu a continuida-
de da atuação independente da 
Polícia Federal (ABr).

Proposta permite federalizar escolas para melhorar o ensino
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 – PREMEIO? Mas o certo não é PREMIO?
 – EXCECIONAL? DECECIONAR? Não é EXCEPCIONAL e 

DECEPCIONAR?
 – SECTOR? Ou SETOR?
 – INDEMNIZAR? Como? O correto não é INDENIZAR?

Pois é, o ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTU-
GUESA, resultado de estudos e discussões que vinham sendo 
promovidos pela CPLP – Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa desde 1986/1990 e que, no Brasil, foi promulgado 
pelo Decreto 6583, de 29 de setembro de 2008, e colocado em 
vigor efetivo a partir de 1° de janeiro de 2016, trouxe, em seu 
bojo, algumas alterações impensáveis! O acordo acha-se estru-
turado em 21 tomos, denominados bases. Dentre elas, choca 
muito os olhos e ouvidos brasileiros o que estabelece a BASE 
V, item 2°, letra c:

“Existem, no entanto, verbos em –iar, ligados a 

substantivos com as terminações átonas –ia ou –io, 

que admitem variantes na conjugação: negoceio 

ou negocio (cf. negócio); premeio ou premio (cf. 

prémio ou prêmio); etc.

Na esteira desses dois verbos, seguem outros, como: noticio 

ou noticeio; calunio ou caluneio; conferencio ou conferen-

ceio; compendio ou compendeio; infl uencio ou infl uenceio; 

principio ou principeio; penitencio ou penitenceio, médio 

ou medeio; anseio ou ansio; remedeio ou remedio; odeio 

ou odio etc.

Já as formas EXCECIONAL, DECECIONAR, SECTOR e IN-
DEMNIZAR têm seu disciplinamento de uso previsto na base 
IV, itens 1° e 2°. O texto se abre com estas orientações (bem 
“claras”, por sinal...!):

“O c, com valor de oclusiva velar, das sequências 

(agora sem trema) interiores cc (segundo c com 

valor de sibiliante); cç e çt e o p das sequências 

interiores pc (c com valor de sibiliante), pç e pt, 

ora se conservam, ora se eliminam.”  

O caráter facultativo de muitas áreas do acordo faz com que 
“tudo continue como dantes no quartel de Abrantes”. Nesses 
casos, brasileiros e portugueses seguirão usando as formas que 
sempre usaram! Nós escreveremos, por exemplo, “econômico, 

tônico, acadêmico, Antônio, prêmio, bônus, bebê” etc. e eles 
grafarão “económico, tónico, académico, António; prémio, 

bónus, bebé” etc.

Por outro lado, passam a “pipocar” dúvidas e confusões quanto 
a acentos retirados e mantidos! Como sempre, vai haver mui-
tos casos de “analogia burra”, de comparações com coisas não 
comparáveis e de muita gente que “ouviu o galo cantar, mas sem 
saber onde”! Por analogia, por exemplo, vão raciocinar assim: 
se o acento agudo não existe mais no ditongo oral aberto OI da 
palavra HEROICO ele não existe também na palavra HERÓI, 
certo? ERRADO! Acontece que essa regra incidiu somente 
sobre as palavras PAROXITONAS (cuja sílaba tônica é a pe-

núltima), mas não atingiu aquelas em que a sílaba tônica é a 
última, ou seja, as OXÍTONAS, que é o caso de HE-RÓI, mas 
não de HE-ROI-CO! O mesmo se diga em relação a JOI-A; 

JI-BOI-A; A-POI-A. 

A mesma regra vale para o ditongo EI, em circunstâncias idên-
ticas: cai nas paroxítonas, como I-DEI-A; AS-SEM-BLEI-A; 

E-PO-PEI-A; BO-LEI-A etc., mas permanece nas oxítonas: 
PA-PÉIS; A-NÉIS; CAR-RE-TÉIS etc. 

Mais complicado é o caso dos hiatos (“encontro” de duas 
vogais, fi cando cada uma em uma sílaba) I e U, que deixam de 
ser acentuados quando forem precedidos de ditongo (encon-
tro de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa, na mesma 
sílaba). São exemplos dessa ocorrência: BAI-U-CA; FEI-U-RA; 

BOI-U-NO; CAU-I-LA; CHEI-I-NHO (É assim mesmo, com 
dois “iis”!). Nos casos em que o ditongo não esteja presente, o 
acento continuará a ser aplicado, como em SA-Ú-DE; VI-Ú-VA; 

JU-Í-ZES; SA-Í-DA; PRO-Í-BI-DO etc.
A base IX, item 4°, estabelece ser “facultativo assinalar 

com acento agudo as formas verbais de pretérito perfeito 

do indicativo, do tipo amamos, louvamos, para as distin-

guir das correspondentes formas do presente do indicativo 

(amamos, louvamos), já que o timbre da vogal tónica/tônica 

é aberto naquele caso em certas variantes do português. ”

Por fi m, cabe comentar que a eliminação do acento agudo na 
fl exão PARA, da 3ª pessoa do singular do presente do indicativo 
do verbo parar, gerou – logo de início – confusão de sentido 
numa notícia publicada pela Folha de São Paulo de 6 de fevereiro 
do ano em que o Acordo começou a vigorar no Brasil, ainda sem 
caráter obrigatório, 2009:

“MERCEDES DÁ FÉRIAS 

COLETIVAS A 7.000 E PARA 

FÁBRICA NO ABC. ”

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Premeio esse 
excecional 
sector, sem 
dececionar

nem indemnizar!
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Leilões

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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ON LINE
ON LINEMILAN

www.milanleiloes.com.br

DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA) AS 9:30 HS.

VISITAÇÃO: DIA 04 DE OUTUBRO - NO LOCAL DO LEILÃO DAS 8 ÀS 17 HS.
LOCAL: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 20 - SP.

LOCAL: RUA QUATÁ, 733 VILA OLIMPIA - SP.
LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

APROX. 190 VEÍCULOS

RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO, FURTO E SINISTRO
AUTOMÓVEIS • CAMINHÕES • MOTOS

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

1 º LEILÃO: 2 º LEILÃO:DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h • DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h

1 º LEILÃO: DIA 03 DE OUTUBRO DE 2016 (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 15:30h1 º LEILÃO: DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016 (SEXTA-FEIRA), ÀS 15:00h

1 º LEILÃO: DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA), ÀS 15:30h

2 º LEILÃO: DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:30h2 º LEILÃO: DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h

2 º LEILÃO: DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA), ÀS 15:30h

SÃO PAULO/SP - APTO C/ 47,190M² Á. PRIV. - GUAIANAZES - Rua Agrimensor

Sugaya, nº 1.437 – Bairro Colonial, Apto nº 65 - 6º pav. do Bloco 1 •

CATAGUASES/MG - APTO C/ 148,09M² Á. CONSTR. - CENTRO - RuaAstolfo Dutra,

nº 237 – Apartamento nº 101 do Edifício Luiz Pimentel Bittencourt • CUIABÁ/MT -

APTO C/ 62,5669M² Á. PRIV. - Rua Madrid, nº 70, unidade 11 do Bloco F,

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: GRANDE. SP.: LITORAL: INTERIOR:SAÚDE/SP • VILA MARIANA/SP • OSASCO/SP • GUARUJÁ/SP • BERTIOGA/SP •

CAMPINAS/SP • JACAREÍ/SP • MACAÉ/RJ • JUIZ DE FORA/MG • LAMBARI/MG • RIO VERDE/GO • DOURADINA/MS •OUTROS ESTADOS:

SAPEZAL/MT • PRIMAVERADO LESTE/MT •ARAPUTANGA/MT

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: JD. VL BARBOSA/SP • SAÚDE/SP •

OUTROS ESTADOS: • CURITIBA/PR SANTA FELICIDADE •

CURITIBA/PR B. TARUMÃ • ARAPONGAS/PR • PARAISO DO

TOCANTINS/TO

Bauru-SP. Jardim Maramba. Rua Pedro Bertolino (lt. 09 da qd. G-1). Terreno c/

300,00m². Matr. 9.096 do 2º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). • Novorizonte-MG.

Centro. Rua Saul Almeida, 540 esq. c/ Av. José Ferreira Costa. Casa. Áreas totais:

terr. 306,15m² e constr. estimada no local 159,00m². Matr. 11.120 do RI de Salinas.

Obs.: Ocupada

LEILÃO DE
15 IMÓVEIS

BRASILWOOD REFLORESTAMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 09.264.803/0001-28 - NIRE 35.300.378.130

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 18 de Agosto de 2016
A presente ata é lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 10.406/1976.
1. Local, Data e Hora: Na sede social da Brasilwood Reflorestamento S.A. (“Companhia”), situada na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Alameda Santos, 2300, conjunto 41, Cerqueira César, CEP 01418-200, realizada em 18 de agosto de 2016, às 15h00. 2. 
Presença e Quórum: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, de acordo com as assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jeffery Lee Nuss. Secretário: Sr. João Claudio De 
Luca Junior. 4. Edital de Convocação: Edital de Convocação publicado em 9, 10 e 11 de agosto de 2016, no “Diário Oficial do Estado de 
São Paulo”, páginas 15, 17 e 30, respectivamente, e no jornal “Empresas & Negócios”, páginas 9, 5 e 5, respectivamente. 5. Ordem do 
Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme recomendado pelos membros do Conselho de Administração da 
Companhia na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 4 de agosto de 2016; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se houver. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre o aumento 
do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações, nos termos do Artigo 2.5 do Acordo de Acionistas, para financiar 
(a) as operações normais da Companhia, conforme notificação enviada pela Companhia aos acionistas em 15 de julho de 2016, e (b) 
as novas atividades de plantio previstas no contrato firmado com a Fibria – MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda., em 18 de julho de 
2016, conforme notificação enviada pela Companhia aos acionistas em 20 de julho de 2016; tal como aprovado na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 4 de agosto de 2016. 6. Deliberações: Após examinadas e discutidas as matérias da ordem do dia, os 
acionistas da Companhia decidiram: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) O acionista GAPK Investimentos Ltda. apresentou declaração 
escrita de voto, que foi recebida, autenticada pela mesa, e lavrada em livro próprio. O acionista GTR Brasil Participações Ltda. apresentou 
declaração escrita de voto, que foi recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro próprio. Os acionistas aprovaram as contas dos 
administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, publicadas em 9 de agosto 
de 2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 10, 11 e 12, e no jornal Empresas & Negócios, na página 5, com a ressalva 
expressa no voto apresentado pelo acionista GAPK Investimentos Ltda. sobre o Investment Property Management Agreement. (ii) Não 
haverá distribuição de lucros aos acionistas, tendo em vista o prejuízo verificado no exercício. (iii) O acionista GAPK Investimentos Ltda. 
apresentou declaração escrita de voto, que foi recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro próprio, instalando o Conselho Fiscal da 
Companhia, com base no artigo 161, parágrafos 2º e 3º, da Lei nº 6.404/76, indicando para sua composição os membros Sr. Roberto Pérez 
Fragoso, e Sr. Marcelo Palma Marafon, como suplente; Sr. Jefferson da Silva Barbosa, e Sr. Luiz Fernando de Oliveira, como suplente. Os 
membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, no Livro de Atas 
do Conselho Fiscal da Companhia, que deverá ser prontamente aberto pela Companhia. O acionista GAPK Investimentos Ltda. propôs 
remuneração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais para cada membro do Conselho Fiscal, que será revisada na próxima assembleia 
geral a ser convocada para a finalidade de deliberar acerca do membro e respectivo suplente do acionista GTR Brasil Participações Ltda. 
O acionista GTR Brasil Participações Ltda. irá indicar 1 (um) membro e respectivo suplente na assembleia geral que será realizada em 
14 de setembro de 2016, às 16 horas, o que foi aceito. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) O acionista GAPK Investimentos Ltda. 
apresentou manifestação escrita, que foi recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro próprio. O acionista GTR Brasil Participações 
Ltda. apresentou declaração escrita de voto, que foi recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro próprio. O acionista GTR Brasil 
Participações Ltda., considerando o disposto no Artigo 2.5 do Acordo de Acionistas da Companhia, aprovou os aportes nos valores de 
(a) R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), correspondente a 100% do valor solicitado pela Diretoria da Companhia para financiar as 
atividades normais da Companhia; e (b) R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), correspondente a 100% do valor solicitado 
pela Diretoria da Companhia para financiar as novas atividades de plantio da Companhia. Referidos aportes serão realizados na forma 
de contratos de mútuo dentro das melhores práticas de mercado. As condições de referidos contratos de mútuo serão submetidos à 
aprovação do Conselho de Administração da Companhia. O acionista GAPK Investimentos Ltda. apresentou declaração escrita, que foi 
recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro próprio. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Esta ata confere com a versão original lavrada em livro 
próprio. São Paulo-SP, 18 de agosto de 2016. Mesa: Jeffery Lee Nuss-Presidente, por procuração  Tijs Willem Jansen e João Claudio de 
Luca Junior- Secretáro Acionistas: GAPK Investimentos Ltda.-por procuração Daniel Tardelli Pessoa; GTR Brasil Participações Ltda.-por 
procuração Paula Taira. Jucesp nº 400.483/16-6 em 17/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Guajará S/A. Empreendimentos Imobiliários
CNPJ (MF) 55.472.146/0001-21 -NIRE 35.300.110.820
Edital de Convocação- Assembleia Extraordinária

São convocados os Acionistas para a AGE de 05/10/2016, às 11:00 hs, a ser realizada na Ave-
nida Queiroz Filho, nº 1700, Torre A – SP/SP, que deliberará: a) Proposta de aumento do capital 
e alteração estatutária; b) Demolição da edificação existente; c) Ciência das exigências do MP e 
PMG, d) Outros assuntos de interesse social. SP, 23/09/2016. A Diretoria. (24, 27 e 28/09/2016)

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0108822- 65.2009.8.26.0100 64/09 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Letícia Fraga 
Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Paulo Lazarini; Maria Lygia Lancia Lazarini; Luiz 
Ciampi; Benedita Onofra Batista da Silva; João Carvalho da Silva; Diva Francisco da Silva; 
Edson Esteves; Edson Santana, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Giolina de Asevedo Bastos e outros ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Avenida Dr. Sylvio 
de Campos, nº 1080, lote 30 da quadra B, Jardim Paineiras, Perus, São Paulo-SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

PICOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, torna público que
requereu à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Renovação da Licença
de Operação, para Fabricação de Embalagens de Material Plástico, sito à Rua Coronel
Jose Venancio Dias, 448, Jdim. Jaragua, São Paulo/SP.

A empresa SERVAPE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, inscrita no CNPJ: 44.597.821/0001-22 
e CCM 8.590.772-3, vem por meio deste declarar o extravio dos seguintes documentos: 1) Livro 
Modelo 51 - n° 01; 2) Livro Modelo 53 - n° 01; 3) Livro Modelo 57 - n° 01; 4) Talão de notas fi scais não 
utilizadas - numeração de 001 até 100.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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DEIXAR DE RECOLHER PARA A PREVIDÊNCIA
Empresário que contribui para a Previdência por meio do pró-labore 
pode deixar de contribuir a qualquer momento? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESÁRIO FALECEU E NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR, NÃO 
POSSUINDO INVENTÁRIO, COMO PROCEDER?

Os sucessores do empresário falecido são os responsáveis para dar baixa no 
contrato de trabalho, ainda que não possuam bens a inventariar. Maiores 
detalhes devem ser consultados com advogado especialista em direito civil.

FALTA CONTINUADA AO TRABALHO
Empresa tem um funcionário que não comparece para trabalhar 
já tem 10 dias. Como proceder no caso de abandono de emprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO TRABALHADO NA DEMISSÃO
O funcionário solicitou demissão da empresa, como proceder com o 
aviso trabalhado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O SALÁRIO FAMÍLIA PODERÁ SER PAGO NO RECIBO DE FÉRIAS 
OU TERÁ QUE SER GERANDO UMA FOLHA EM SEPARADO PARA A 
COMPETÊNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS? 

Informamos que não há previsão legal expressa sobre o tema, porém, 
entendemos não haver impedimento no pagamento do salário-família 
no recibo de férias, devendo haver sua discriminação.

SALÁRIO PARA JORNADA PARCIAL
Como calcular o salário da empregada doméstica contratada com 
jornada de trabalho parcial de 25hs semanais? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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RECOBINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, torna público que requereu à
Secretaria do Verde e Meio Ambiental, a Renovação da Licença de Operação, para
Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto
baterias, sito à Rua Joaquim Oliveira Freitas, 1854, Pirituba São Paulo/SP.

CENTRO AUTOMOTIVO POSSÊIDON LTDA. torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação nº 18002625, válida até 26/09/2.021, para Comércio Varejista 
de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Padre Anchieta, nº 7.289. 
Balneário Josedy. Peruíbe/SP.

KGC COM. DE MÁQ. E EQUIPTOS. LTDA. Cnpj 08.939.864/0001-85 e I.E 206. 264. 
697.110, sito à Rua Policom, 201. Jd. Sta. Cecília. Barueri/SP. Comunica o Extravio/Perda 
de: Livro de Registro (Modelo 57) - Notas Fiscais de Servs. Séries: 590 à 800 - Notas 
Fiscais Fatura Mod. 1: 2001 - 5000 - Recibo Provisórios de Servs. RPS: 1 a 300.
COFRATEC INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. torna público que requereu na CETESB a 
Renovação de Licença de Operação para, Tecelagem de Fios de Filamentos  Contínuos 
Artificiais ou Sintéticos, sito à Rodovia Edgar Máximo Zamboto, nº 44.000. Km 44. Bairro 
dos Cristais. Franco da Rocha/SP.

WAVE CORP S.A.
(Em Organização)

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
Data, Hora e Local: Aos 08/08/2016, às 16:38, em São Paulo/SP, à Avenida das Nações Unidas, 12.551, Conjunto 2410 - 24º 
Andar, CEP 04578-903. Presença: Reuniram-se os signatários desta Ata, representando: (i) Integra Global Business Networks 
– Desenvolvimento e Promoção de Negócios LTDA., CNPJ 09.296.835/0001-05, NIRE 35.222.022.131, legalmente representada 
nos termos de seu Contrato Social; (ii) Career Center – Consultoria em Recursos Humanos LTDA., CNPJ 04.519.639/0001-39, 
com Contrato Social registrado no 1º Ofi cial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, protocolado e 
prenotado sob nº 491.366 em 11/11/2015, e microfi lmado sob nº 425.912, e legalmente representada nos termos de seu 
Contrato Social; (iii) Gate Keepers Participações e Desenvolvimento de Negócios Ltda., empresa em fase de constituição com 
sede e foro em São Paulo/SP, na Rua Comendador Elias Zarzur, nº 1721, casa 2, CEP: 04736-002, representada nos termos do seu 
futuro Contrato Social; todos na qualidade de subscritores do capital social da empresa ora constituída, conforme conferência 
das assinaturas apostas na Lista de Presença e nos boletins de subscrição. Mesa: Presidente: Francisco José Varella Martinez, 
RG (SSP/SP) 7.601.380 e do CPF 764.416.368-91, e Secretária: Karin Parodi, RG (SSP/SP) 14.412.469-5 e CPF 116.237.688-02. 
Deliberações: (a) Constituição de uma sociedade anônima, de capital fechado, cuja denominação será “WAVE CORP S.A.”, 
com sede e foro em São Paulo/SP, à Avenida das Nações Unidas, 12.551, Conjunto 2410, 24º Andar, CEP 04578-903, e o seu 
capital social no valor de R$ 300.000,00, sendo integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, a soma de R$ 30.000,00 
e o saldo remanescente de R$ 270.000,00 a ser integralizado até 01/09/2016, e será representado por 300.000 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. Tal proposta foi aprovada pela unanimidade dos subscritores presentes. (b) A seguir o Presiden-
te informou que o Boletim de Subscrição e o projeto de estatuto social, bem como o recibo de depósito do valor do capital social, 
integralizado neste ato, no Banco do Brasil, encontravam-se sobre a mesa da Assembleia à disposição de todos os presentes, 
para a devida conferência. (c) Dando sequência aos trabalhos o Presidente solicitou a Secretária que procedesse com a leitura 
do projeto do Estatuto Social da Sociedade ora constituída, tendo sido o mesmo posteriormente colocado para apreciação dos 
presentes. Como ninguém se pronunciou, foi o projeto estatutário colocado em votação, tendo sido o estatuto aprovado por 
unanimidade, passando ter a redação constante do Anexo desta ata. (d) Constatada a observância de todas as formalidades 
legais, o Presidente declarou defi nitivamente constituída a “WAVE CORP S.A.” para todos os efeitos de direito, determinando 
que se procedesse em seguida a eleição dos membros do Conselho de Administração e ainda, a fi xação dos seus honorários. 
(e) Por conseguinte, foram eleitos por unanimidade os seguintes membros do Conselho de Administração: Karin Parodi, já 
qualifi cada, empossada como presidente do conselho; Sidney Gomes Leandro, RG 9 602 192 SSP/SP, CPF 089 831 388 – 07, 
empossado como membro do conselho, Mark Lawrence Moran, RG/SSP-SP 17.470.535-9, e CPF 127.687.688-20, empossado 
como membro do conselho, e José Antonio Mendes de Podesta, RG 5.156.922 e CPF 759.053.378-53, empossado como mem-
bro do conselho, todos com endereço comercial à Avenida das Nações Unidas, 12.55, conjunto 2410, 24º andar, CEP 04578-903, 
em São Paulo/SP. (f) Todos os conselheiros acima nomeados tomam posse neste ato, mediante a aposição de suas assinaturas 
em termo a ser lavrado em livro próprio, tendo o mandato a duração de dois anos, com início em 08/08/2016 e término em 
08/08/2018 e declaram, a bem da verdade e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer as atividades mercantis. 
(g) Ato contínuo, o Presidente submeteu à apreciação da assembleia a defi nição da forma de remuneração dos Conselheiros, 
tendo sido decidido por unanimidade, que não receberão honorários no primeiro ano de mandato e para o segundo ano, será 
reavaliado em assembleia geral ordinária. (h) Por último, e por orientação do Presidente, os presentes autorizaram a realização 
e confecção de todos e quaisquer atos e/ou documentos necessários à implementação do ora deliberado, e alterações poste-
riores. Encerramento: Formalidades legais. São Paulo, 08/08/2016. (a) Integra Global Business Networks – Desenvolvimento 
e Promoção de Negócios Ltda.; Career Center – Consultoria em Recursos Humanos Ltda.; Gate Keepers Participações e Desen-
volvimento de Negócios Ltda. - Subscritores; Francisco José Varella Martinez – Presidente; Karin Parodi – Secretária. Carolina de 
Carvalho Jacintho - OAB/SP 261.884. Esta ata em seu inteiro teor, acompanhada de seu Estatuto social encontra-se arquivada 
na JUCESP sob nº 3530049535-7 em 14/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

AC Administração de Bens S.A.
CNPJ nº 07.834.796/0001-27 - NIRE 35.300.327.594

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 02/09/2016, às 10 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente -
Andréa Cochrane; Secretário - Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (i) Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício social
encerrado em 31/12/2015, estão dispensadas as publicações consoante o disposto no artigo 294 da Lei 6.404/76, com
nova redação dada pela Lei 10.194/2001; (ii) em razão da companhia não ter auferido lucro no exercício encerrado em
31/12/2015, não houve distribuição de dividendos e constituição de reserva legal; e (iii) foram reeleitos para compor a
Diretoria da companhia: Andréa Cochrane, RG 6.000.001-SSP/SP, CPF/MF 126.458.578-09, para Diretora Presidente;
e Leo Wallace Cochrane Junior, RG 2.612.515-SSP/SP, CPF/MF 005.765.818-87, para Diretor sem designação específica,
os quais exercerão seus mandatos até a AGO a realizar-se em 2019. Os diretores, ora eleitos, declararam que não
estão incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeçam de exercer suas funções na companhia.
Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Data: SP, 02/09/2016. Mesa: (aa) Presidente
- Andréa Cochrane; Secretário - Léo Wallace Cochrane Junior. Acionistas Presentes: Andréa Cochrane e Léo Wallace
Cochrane Júnior. JUCESP nº 417.056/16-3 em 22/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

 
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:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: ROBERTO BEZERRA DE SOUZA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Delmiro Gouveia - AL, data-nascimento: 20/11/1960, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Bezerra de Souza e de Maria Amelia de 
Souza. A pretendente: MARLY DE JESUS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Potiraguá - BA, data-nascimento: 26/10/1966, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Sivaldo José Andrade e de Julia de Jesus Santos. R$ 35,00

O pretendente: GIUSEPPE CANGIALOSI, profi ssão: chef de cozinha, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itália, data-nascimento: 07/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Salvatore Cangialosi e de Anna Marasa. A pretendente: PAMELLA ARAUJO 
SANTOS, profi ssão: professora universitária, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Edson Antonio dos Santos e de Lia Teresinha de Araujo Santos. R$ 35,00

O pretendente: ARLINDO CHODI ENDO, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Junqueirópolis - SP, data-nascimento: 31/01/1951, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Endo Fukumatsu e de Mitsuko Suzuki Fukumatsu. A 
pretendente: CECILIA HIROKO KOGA, profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1962, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Tuyoshi Koga e de Kazu Koga. R$ 35,00

O pretendente: JACQUES SZLEJF, profi ssão: analista de lojística, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Gabriel Pinchas Szlejf e de Doroti Zweibil Szlejf. A pretendente: 
FERNANDA WASSERMANN, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Alberto Wassermann e de Sheila Zalcsztajn Wassermann. R$ 35,00

O pretendente: LEONARDO DUTRA PENTEADO, profi ssão: supervisor de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Volta Redonda - RJ, data-nascimento: 12/10/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto Penteado e de Maria Celia Dutra 
Penteado. A pretendente: TALITA CRISTINA PONTES, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/02/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Luiz Pontes e de Rosely Laureano Pontes. R$ 35,00

O pretendente: SANDEEP SINGH, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Rampur, na Índia, data-nascimento: 02/07/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Balveer Singh e de Jasveer Kaur. A pretendente: ADRIANA 
DA SILVA ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 28/04/1989, residente e domiciliada no Distrito de Guaianases, nesta 
Capital - SP, fi lha de Manoel Alves Neto e de Ana Maria da Silva Alves. R$ 35,00

O pretendente: JAGDEEP SINGH, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Rampur, Na Índia, data-nascimento: 08/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Balveer Singh e de Jasveer Kaur. A pretendente: JULIANA MACHADO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 07/05/1987, residente e domiciliada no Distrito de Guaianases, nesta Capital 
- SP, fi lha de José Wilson de Oliveira e de Maria Cristina Machado Ferreira. R$ 35,00

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCO LANZA SERSON, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nas cimento: 04/11/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Nelson Serson e de Roseli Lanza Serson. A convivente: SABRINA VILLELA DA 
COSTA, profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/03/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osmar da Costa e de Gladis 
Villela. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo art 1525 do Código Civil Brasileiro R$ 35,00

Distrito São Miguel Paulista
José Eduardo Kirsten Bonizi - Ofi cial Interino

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.: FABIO SCHELESKY, natural de Castro, PR, nasc.: 04/04/1980, profi ssão: 
contador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em Castro - PR. fi lho de: Eliezer 
Schelesky e de Olga Schelesky. A pretendente.: SUELEN DE LIMA VITAL, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 26/02/1983, profi ssão: administradora de empresas, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Roque Vital e de Maria José de Lima Vital.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial 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 afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFER SUBLIMÁTICO LTDA ME. torna 
público que solicitou junto à CETESB a Renovação de Licença de Operação para 
Serviços Gráficos para terceiros não especificados, exceto Encadernação e Plastificação, 
sito à Rua Cristo Operário, nº 263. Vila Guilherme. São Paulo/SP.
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Especial
Fotos: Divulgação

Luiz Sugimoto/Jornal da Unicamp

Daí, o título da pesquisa, “Árbitros: vilões e/ou mediadores 
do espetáculo?”. Carla foi atleta de handebol e, durante a 
graduação em educação física, além de participar dos Jogos 

Abertos e Regionais, fez um curso de arbitragem deste esporte. 
“Quando parei de jogar e já trabalhando na educação, a arbitra-
gem foi uma maneira de permanecer no esporte de competição. 
Comecei apitando jogos de handebol de crianças e adolescentes, 
depois da Federação Paulista, do Campeonato Brasileiro e ainda 
tive oportunidade de atuar como árbitra internacional”.

A autora da dissertação conta que sempre se incomodou com a 
violência sofrida por árbitros em todas as modalidades esportivas. 
“Às vezes, você sinaliza uma infração e as duas equipes reclamam. 
Ao parar com a arbitragem, há quatro anos, tive vontade de bus-
car a origem desta postura em relação ao trabalho de arbitragem 
e o que leva a pessoa a se tornar um árbitro. O futebol foi uma 
escolha pessoal para fugir um pouco do âmbito do handebol. A 
mídia, por exemplo, ironiza ao rotular os 
árbitros como atletas frustrados, jogadores 
que não deram certo”.

No entanto, a ironia não cabe para os 
três árbitros da Fifa entrevistados pela 
autora, dois homens e uma mulher, cujos 
nomes são omitidos em respeito a norma 
do comitê de ética. “Na época da pesquisa, 
o Brasil tinha dez árbitros internacionais, 
três deles da Federação Paulista de Fu-
tebol, que escolhi por já terem passado 
por todas as experiências da profi ssão: 
campeonato regional, brasileiro e jogos 
internacionais. Todos possuem curso supe-
rior em educação física e apenas um deles 
não trabalha na área, é comerciante.”

Segundo Carla Righeto, os árbitros 
ouvidos se dizem apaixonados pela ar-
bitragem e pelo futebol, que praticaram 
desde a infância, e foram infl uenciados por 
familiares e amigos para que se formas-
sem e seguissem na profi ssão. “Um deles 
tinha um irmão árbitro e cresceu no meio 
esportivo. Outro caso é de um ex-jogador 
de futebol, que percebeu cedo que aquela 
carreira era para poucos e preferiu estudar; 
foi convidado por amigos para um curso 
de arbitragem, começou a apitar e acabou 
pegando gosto”.

O primeiro capítulo da dissertação traz o 
histórico do surgimento da fi gura do árbitro no futebol, depois que 
a Football Association da Inglaterra, nos idos de 1863, estabeleceu 
as primeiras regras para o esporte. “Por estas regras ainda não 
existiam os árbitros. Inicialmente eram os próprios capitães das 
equipes que, em caso de divergência, conversavam e resolviam a 
questão. Não era aceito que um gentleman cometesse uma ação 
deliberada sobre outro jogador”.

Carla Righeto segue explicando que a regra do impedimento 
viria a motivar a presença de uma pessoa (que ainda não era 
chamada de árbitro) em um ponto privilegiado para observar o 

Entre a vilania e a mediação.
As razões que fazem dos árbitros 

de futebol vítimas da violência
“Sem árbitro não tem jogo, mas ninguém quer o 
árbitro ali no campo de futebol”, observa a professora 
de educação física Carla Righeto, que escolheu este 
polêmico personagem – vítima de violência tanto 
simbólica quanto física por parte de torcedores, 
jogadores, comissão técnica, dirigentes e mídia 
– como objeto da sua dissertação de mestrado. 
Hostilizado antes mesmo de entrar em campo, as suas 
interpretações e decisões no exercício da função são na 
maior parte das vezes compreendidas como de má-fé 
pelos contrariados.

posicionamento dos jogadores. 
“Mesmo assim, esse observador 
era apenas consultado, em caso 
de impedimento duvidoso. 
Quando o futebol começou a se desenvolver e profi ssionalizar, e 
com as premiações, as disputas se tornaram mais acirradas e os 
capitães deixaram de se entender. E então os árbitros entraram 
em campo para decidir sobre lances, penalidades e expulsões, 
em 1891”.

Ainda no primeiro capítulo, a professora trata do ingresso 
das mulheres na arbitragem e da violência particular que elas 
sofrem, relacionada à falta de oportunidades de trabalho em um 
universo tradicionalmente masculino. “Os homens, mesmo não 
sendo queridos, estão estabelecidos no futebol, as mulheres são 
os outsiders, na expressão de Norbert Elias. As mulheres ainda 
buscam espaço. A árbitra que entrevistei passou pelos mesmos 
cursos de formação, testes físicos e avaliações que os dois colegas 
da Fifa, mas apita apenas jogos do sub-21 masculino e não dos 

campeonatos principais”.

Emoções reprimidas
A autora buscou o referencial teórico 

para a dissertação na sociologia do espor-
te, principalmente na teoria do processo 
civilizatório de Norbert Elias, segundo a 
qual os seres humanos, a fi m de conviver 
em sociedade, reprimem as suas emoções. 
“Para Elias, as atividades miméticas, 
como as esportivas e artísticas, oferecem 
um espaço para extravasar as emoções, 
mesmo que através de reações descon-
troladas, mas dentro de um limite aceito 
socialmente: se você chora no trabalho, 
os colegas estranham; mas se chorar no 
cinema ou gritar em jogo de futebol, não. 
Já o exagero vem da falta de autocontrole, 
da estrutura social brasileira com grandes 
diferenças sociais e da formação da criança 
e adolescente”.

Considerando que as raízes e cau-
sas da violência contra árbitros estão 
relacionadas à violência presenciada 
diariamente na sociedade, Carla Righeto 
procurou entender o sentimento que os 
entrevistados têm a respeito. “Os árbitros 
interpretam essa violência como falta 
de diálogo e respeito, incompreensão 
do trabalho de arbitragem, exposição a 
situações constrangedoras, tentativa de 

denegrir sua imagem. Um deles me contou que são atacados 
verbalmente no aeroporto, restaurante, entrada de hotel e, 
por vezes, quando viajam no mesmo voo com dirigentes ou 
torcedores”.

A professora observa que os três entrevistados, por serem 
árbitros da Fifa, contam com melhor assessoria na chegada ao 
estádio e atuam em jogos mais importantes, com transmissões 
de TV. “Qualquer atitude antidesportiva contra o árbitro fi ca-
rá registrada, podendo-se enquadrar o jogador ou dirigente 
agressor. Já foram insultados em hotéis e restaurantes, mas 

não sofreram agressão física 
na carreira, embora tenham 
colegas que saíram com escolta 
policial do estádio porque o 
time da casa perdeu. Ao que 
parece, o lugar mais seguro 
para esses árbitros acaba sendo 
o campo de jogo”.

O trabalho de jornalistas e 
comentaristas recebe duras 
críticas dos entrevistados, por 
se benefi ciarem de recursos 
tecnológicos que os árbitros 
não dispõem para destacar 
erros e contribuir para a vio-
lência com comentários que 
consideram desumanos. “Os 
árbitros acusam a mídia de 
ser ‘torcedora’, mas acham 
que o nível está melhorando 
com o surgimento de jorna-
listas ‘sérios’ e esperam que 
ela se torne mais informativa 
e se atualize sobre as regras. 
Acham também que a mídia 
acaba incitando a violência, 
por exemplo, ao anunciar jogos 
como ‘guerras’, deixando os 
ânimos à fl or da pele”.

Carla lembra que nos campeonatos profi ssionais da CBF e 
FPF, os jogos não se realizam se o policiamento não estiver pre-
sente. “Os árbitros têm os policiais como parceiros, bem como 
a Justiça Desportiva, mas ainda veem a impunidade como um 
agravante para que atitudes violentas continuem a ocorrer. Há 
casos em que se sabe de onde partiu a violência – de jogador, 
comissão técnica, dirigente, torcedor. Porém, existem relatos 
de jogadores que agrediram o árbitro e foram condenados pelo 
TJD, mas os clubes entraram com recurso e a punição aos atletas 
foi reduzida de um ano para três jogos”. 

Profi ssionalização
De acordo com a autora da dissertação, a profi ssão de árbitro 

de futebol foi reconhecida e regulamentada por lei de outu-
bro de 2013 e, desde então, estudam-se propostas para que 
a profi ssionalização de fato aconteça. “Os três entrevistados 
dedicam a maior do seu tempo à arbitragem, por conta da 
necessidade de se deslocar para a realização dos jogos. Um 
deles é comerciante autônomo e os outros dois trabalham na 
área de educação física, mas possuem horários maleáveis. 
Não têm vínculo empregatício com a FPF nem com a CBF e 
isso signifi ca que, em caso de lesão física, fi cam sem salário 
ou cobertura médica, quando a maior parte de seus ganhos 
vem da arbitragem”.

Carla Righeto não perguntou sobre o rendimento dos árbitros 
da Fifa, mas sabe que há dois anos girava em torno dos R$ 3 mil 
por partida. “Quem ganha salário mínimo faz as contas: dois jogos 
por semana, 24 mil por mês, é um rendimento que impressiona. 
Mas, dentro de campo, vemos um técnico que ganha 500 mil e 
jogadores com salários médios de 200 mil, enquanto a torcida 
xinga o árbitro, que não tem a certeza de trabalhar toda semana 
e, se cometer erro grave, vai para a geladeira. Quem quer errar 
diante de tantas câmeras no estádio e depois ler as críticas nos 
jornais?”

Carla Righeto, autora da 
dissertação: "Os árbitros acusam a 

mídia de ser 'torcedora', mas acham 
que o nível está melhorando com 

o surgimento de jornalistas 'sérios' 
e esperam que ela se torne mais 

informativa e se atualize
sobre as regras".
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Security Delivery Platform: 
Um sinal de luz em meio 

ao nevoeiro de guerra

“Foi um episódio 

clássico de espionagem, 

numa escala jamais 

vista num adversário 

comum”, disse o ofi cial 

sênior de Administração 

do governo Obama, 

sobre o caso de violação 

aos computadores 

do Offi ce Personnel 

Management (OPM) 

-- departamento 

responsável pelo 

gerenciamento dos 

servidores públicos
 

Apelidado por alguns de 
Pearl Harbor ciberné-
tico, esse ataque não 

apenas comprometeu infor-
mações pessoais de mais de 
22 milhões de empregados do 
governo estadunidense, mas 
também trouxe à tona uma 
discussão sobre a fragilidade 
das atuais estratégias de ci-
bersegurança.

A repercussão desse caso 
fez com que experts, tanto 
do setor público como do 
privado, fossem convocados 
a uma nova abordagem para 
segurança - que se centralize 
na presunção do compromisso. 
Visão que nós, da Gigamon, 
concordamos muito.

Sabemos que nossos ini-
migos provavelmente deram 
seu jeito de se infi ltrar nas 
organizações e o que precisam 
para conseguir o que querem. 
Assim, juntamos forças com 
nossos aliados (parceiros 
líderes de vendas no setor de 
cibersegurança) para armar 
os clientes de cada indústria 
não apenas no intuito de 
revidar, mas lutar de forma 
inteligente.

 
A rede é o novo campo de 

batalha

No ano passado, anunciamos 
com pioneirismo no mercado 
a solução Security Delivery 
Platform (SDP), uma inova-
ção que torna as ferramentas 
de segurança mais efetivas 
do mundo, ainda melhores 
– conferindo uma visão mais 
ampla sobre seus domínios 
Nesse sentido, a SDP se con-
solida como um sinal de luz em 
meio ao nevoeiro da guerra, 
providenciando visibilidade 
pervasiva e contínua ao tráfego 
de rede de todos os cantos da 
organização, enquanto permi-
te fi ltrar e direcionar esse fl uxo 
de dados para uma vasta gama 
de ferramentas de segurança 
(fi rewall, IDS, IPS, Prevenção 
de Perda de Dados, SIEMs, 
entre outros), necessárias para 
manter a empresa segura.

Com a visão sobre nossos ini-
migos e, consequentemente, o 
desdobramento de seus movi-
mentos na batalha, atrelada a 
uma arquitetura de segurança 
multicamadas – estruturada 
sobre uma plataforma de segu-
rança que pode ser otimizada 
para rapidamente detectar 
violações – garantimos uma 
forma de seguir em frente 
nessa luta.

 
O status quo não funciona

Mesmo com todas as defesas 
implantadas hoje, as violações 
permanecem em ascensão. 
Cibercriminosos estão pe-
netrando as redes, armando 
acampamento e se entrinchei-
rando por uma longa e lucrativa 
escala. Como e por qual razão 
isto acontece? Porque a ar-
quitetura de segurança hoje é 
fundamentalmente falha.

Essa afi rmação é ousada e 
alarmante, mas verdadeira. 
Profi ssionais de segurança e 
experts da indústria também 
reconhecem isso, e enquanto 
não existe uma solução fácil, 
está claro que o status quo não 
está funcionando.

Na Gigamon, nós provamos 
que aumentar a visibilidade 
do tráfego de rede melhora a 
efi cácia das tecnologias de se-
gurança existentes. Levamos 
nossa tecnologia condutora de 
marketing e a aplicamos em 
estruturas de segurança, para 
que assim, empresas e agências 
do governo e federais possam 
aprimorar sua proteção de 
dados.

Em outras palavras, se 
você tem um IPS, é possível 
aumenta-lo com visibilidade. O 
mesmo vale para um SIEM, um 
IDS, etc. Visibilidade melhora 
todos eles. E, se uma Security 
Delivery Platform não estiver 
na sua lista de compras hoje, 
deveria estar. Com uma SDP 
instalada, possível eliminar 
pontos cegos, assegurando que 
suas ferramentas de segurança 
recebam a informação neces-
sária para oferecer uma detec-
ção e resposta contra violações 
de forma mais veloz.

 
Visibilidade é uma ideia 

totalmente nova

Por mais de um ano, os ha-
ckers da OPM tiveram acesso 
ao sistema de liberação de 
segurança da agência. Eles 
utilizaram essa oportunidade 
para se posicionar sobre a rede, 
expandir o acesso privilegiado 
e, eventualmente, localizar e 
extrair relatórios de militares 
e de ofi ciais da inteligência da 
base de dados.

O interessante nessa história 
é que, apesar do progresso pe-
queno e lento desse ataque, sua 
detecção ainda era possível. 
Porém, o OPM simplesmente 
não tinha a estratégia e nem 
as ferramentas corretas ins-
taladas. Se tivessem vindo 
para a Gigamon, a história 
certamente seria outra.

Isso porque a SDP da Gi-
gamon é uma solução única, 
projetada para resolver um 
desafi o universal e combater 
um inimigo onipresente. É 
tudo uma questão de alimentar 
a visibilidade da rede, para que 
as tecnologias de segurança 
façam o que sabem de melhor: 
Detecção. Resposta. Análise.

 
Convocatória

“Há apenas uma coisa pior 
do que lutar junto aos seus 
aliados, é lutar sem eles. ”

Esse aforismo de Winston 
Churchill é bastante verdade 
hoje. A vitória no campo de 
batalha requer aliados. E é 
por isso que, junto com nossos 
parceiros condutores de indús-
trias, a Gigamon convoca as 
organizações, das multinacio-
nais às empresas de pequeno 
e médio porte (PMEs) para 
repensarem a sua arquitetura 
de cibersegurança e levarem a 
luta aos invasores. Trabalhan-
do em conjunto, podemos ver 
as ameaças mais cedo e isolá-
las e eliminá-las mais rápido.

Como uma comunidade, 
sabemos que estamos à beira 
de algo signifi cativo. Os nossos 
clientes veem o valor em adotar 
Gigamon. Nossos parceiros 
também, como evidenciado 
cada vez que se juntam a nós 
e fazem esta mensagem seguir 
adiante.

 
Junte-se a nós e lute de forma 

inteligente.

(*) É CEO da Gigamon.

Paul Hooper (*)

News@TI
"Revelando a Disrupção Digital"

@"Revelando a Disrupção Digital", este é o conceito do new.New 
Festival organizado pelo CODE_n no Centro de Arte e Mídia 

(ZKM), em Karlsruhe, na Alemanha Desde o último dia 20, 52 startups 
de todo o mundo têm apresentado seus modelos de negócios nos 
clusters Applied FinTech, Connected Mobility, Healthtech, e Fotônica 
4.0. O júri CODE_n chegou a uma decisão ontem à noite, dia 21 de 
setembro: a startp vienense Xarion Laser Acoustics GmbH levou o 
GFT CODE_n Award 2016 e prêmio de 30 mil euros em dinheiro 
(www.code-n.org). 

A sua empresa precisa 
de um novo espaço, seja 
pelo crescimento ou pela 
economia, e está na hora de 
mudar. Toda mudança gera 
impactos. A última coisa que 
o empresário está realmente 
pensando é na infraestrutura 
de telefonia; não porque não se 
preocupa com ela, mas porque 
está condicionado a resolver 
o que for de mais imediato - 
crescimento ou redução da 
equipe, necessidade logística, 
expansão de marca e localiza-
ção estratégia são alguns dos motivos para quebrar a cabeça 
e pensar. E o ramo de telefonia requer atenção, pois trabalha 
com prazos que podem custar caro ao empresário.

Muitas são as perguntas que o empresário deve se fazer 
antes de tomar qualquer decisão: há disponibilidade e diver-
sidade de serviços pelas operadoras na região? Chegam links 
de internet, de diversas operadoras e tecnologias? Fibra ótica 
e rádio estão disponíveis, ou somente ADSL? E as instalações, 
possuem cabeamento e infraestrutura ideais para operação? 
São instalações novas ou antigas? Que tipo de problemas 
postergar uma reestruturação pode trazer? E quais impactos 
negativos surtiriam nos funcionários ao se defrontar com estes 
problemas em um novo endereço, num curto espaço de tempo? 
Muitos centros comerciais demonstram uma ótima instalação, 
mas podem ser reféns de regiões com pouco investimento de 
infraestrutura por parte dos prestadores. O empresário deve 
tomar sua decisão buscando uma região com grande variedade 
de opções, para não fi car refém de preços abusivos ou baixa 
qualidade de entrega.

Após verifi car essa situação, 
o próximo passo é planejar 
a mudança: ligar para os 
prestadores e saber quais são 
os prazos para migração de 
endereço. Tecnologias como 
linhas analógicas e links de 
internet compartilhadas (mais 
domésticos) têm prazos rápi-
dos, normalmente de até 15 
dias. Já linhas digitais (E1) 
e links dedicados (produtos 
direcionados a empresas) tem 
prazo formal de até 60 dias, 
mas é notória a quantidade 

de casos em que a entrega ultrapassa o prometido. Operadoras 
muito grandes, que têm sua mão de obra terceirizada, carecem 
de alinhamento contínuo nos mapas de suas redes. Muitas vezes, 
um atendente telefônico confi rma a disponibilidade de uma linha 
ou link de internet acessando um mapa desatualizado, e depois, 
na prática, a região pode estar saturada e aguardando novos 
interesses comerciais para que se justifi que investimento. O 
melhor que se pode fazer é ter informações e buscar empresas 
que o auxiliem nesse processo.

Muitas vezes, em uma mudança, telecom fi ca por último na 
lista de prioridades, o que traz problemas não previstos que 
podem atrasar – e muito - a operação efetiva da empresa no 
novo endereço, forçando fornecedores a prazos que não pos-
suem, e prejudicando uma entrega do serviço de qualidade. Por 
isso, é importante que o empresário tenha em mente que uma 
mudança é a oportunidade para fazer escolhas certas para sua 
empresa, em todo e qualquer sentido. 

(Fonte: Robson Costa, diretor do Grupo Encanto
Telecom http://encantotelecom.com.br).

Ao mudar de endereço, telefonia
não pode fi car para depois

Marcus Giorgi (*)

A expectativa era que essa 
tendência de crescimen-
to se mantivesse para o 

primeiro trimestre de 2016. Mas 
essa era a expectativa global, 
infelizmente não aplicável para 
a América Latina. No último 
trimestre de 2015 nossa região 
teve queda de 12.6% no número 
de projetos de search de exe-
cutivos em comparação com o 
mesmo período de 2014. Com 
o Brasil representando mais 
de 60% da região, puxamos consideravelmente esse número 
para baixo. Nossos motivos são bastante conhecidos e já ampla-
mente debatidos. Analisando nosso mercado interno, o cenário 
político-econômico é o principal fator que contribuiu para uma 
retração generalizada, impactando substancialmente até mesmo 
os setores que outrora eram imunes à crise. Com o índice de 
desemprego no país batendo a casa dos 12%, ainda observamos 
hoje o triste descompasso de mais profi ssionais sendo demitidos 
do que contratados.

Por outro lado e globalmente falando, é importante destacar 
o setor de tecnologia que apresentou crescimento de 5.5% em 
projetos de search no último trimestre de 2015 versus o mesmo 
período de 2104.

A pergunta é: o setor de tecnologia (TI/Telco) no Brasil acom-
panhou e acompanhará essa tendência de crescimento? 

É verdade que no Brasil os segmentos de hardware (em TI) e 
o de telecomunicações em geral ainda apresentam um balanço 
negativo na gangorra contratações vs. demissões, pois esses 
segmentos são normalmente muito impactados numa economia 
combalida, pois são diretamente dependentes da confi ança do 
consumidor e das estratégias de crescimento das empresas. Por 
outro lado, o segmento de software foi bem menos impactado, 
uma vez que as empresas buscam na tecnologia os benefícios 
diretos da mesma, como a melhora na efi ciência operacional e 
nas formas de atendimento ao cliente.

Aportando no setor, temos visto um movimento positivo por 
parte de fundos de private equity – normalmente dolarizados e 
com maior apetite para risco – se mobilizando e saindo na frente 
na contratação de altos executivos. Essa é normalmente uma das 
pontas da cadeia que acaba puxando o mercado para voltar ao 
cenário de pró-investimento como um todo. 

Apetite por ‘sair na frente’ faz 
mercado de TI se descolar da crise

Segundo o último relatório da Association of Executive Search Consultants (AESC), as consultorias 
de retained executive search em todo o mundo apresentaram crescimento tanto na receita quanto 
no número de projetos de search de executivos, comparando-se o último trimestre de 2014 com o 
mesmo período de 2015

Mas quem são esses profi ssionais demandados para colocar a 
empresa na frente da concorrência numa retomada econômica? 
Eu tentaria resumir esse perfi l desejado em três habilidades im-
prescindíveis: resiliência, inteligência emocional e liderança.

A resiliência se traduz em saber navegar em tempos de mares 
bravios sem perder o rumo e o comando do barco. Já a Inteligência 
emocional está mais diretamente relacionada à sociabilidade e 
a capacidade de networking de um profi ssional, tanto dentro da 
empresa na qual trabalha quanto no mercado. As companhias 
buscam também perfi s de liderança mais antenados com a nova 
economia, característica essa primordial nas empresas de tecno-
logia, mas também cada vez mais almejada em indústrias onde 
a tecnologia possa ser tanto um diferencial competitivo quanto 
um gerador de mais receitas e novos negócios.

Devido à recessão dos últimos anos e ao baixo investimento 
público-privado, o corte de mão de obra na maioria das empresas 
é um fato inexorável. Podemos claramente observar a presença de 
excelentes profi ssionais infelizmente desempregados. Enquanto 
alguns destes acabam por se enveredar em consultorias pessoais 
ou projetos de empreendedorismo, outros procuram serviços de 
coaching de carreira e também cursos ligados à nova economia, 
como marketing digital, por exemplo, para se  atualizarem e se 
manterem competitivos em uma eventual recolocação no mundo 
corporativo.

É fato que a economia se caracteriza por ciclos, sendo estes 
de crescimento, estabilidade ou recessão. Em um cenário de 
crise como o atual, mas com perspectiva de crescimento já para 
2017 na casa de 1,7%, destacam-se empresas e investidores com 
maior apetite ao risco, dinheiro em caixa e com estratégias já 
desenhadas para largar na frente.

Não é novidade que as melhores e mais vantajosas negociações 
são realizadas em cenários austeros. Uma vez a economia se recu-
perando, essas empresas se encontrarão melhor posicionadas e, 
consequentemente, se benefi ciarão do apetite dos consumidores 
e dos seus clientes antes das suas concorrentes.

Isso inclui a contratação e remontagem dos times, preferen-
cialmente buscando e alocando os melhores profi ssionais nas 
posições-chave. O capital humano é o driver principal de qualquer 
organização e jamais pode colocado em segundo plano numa 
retomada de crescimento. Os custos de tal negligência podem 
sair bem mais altos lá na frente.

(*) É Sócio do Fesap Group, consultoria de executive search e de estratégia de 
Capital Humano. Representa as marcas Fesa, Asap e Fesa Advisory.

A W5 Solutions irá marcar presença no 
26º Encontro GeneXus com uma palestra e 
ainda a apresentação de dois lançamentos 
para o mercado: o app de pagamentos digitais 
PagON e uma versão de sua solução de BI, 
o TDA, que pode ser acessada por comando 
de voz. Com 13 anos de mercado e especia-
lizada em soluções de BI e aplicativos para 
Educação e Comunicação, a W5 participa 
mais uma vez do Encontro GeneXus, maior 

evento de negócios e inovação em tecnologia 
e desenvolvimento de software da América 
Latina, que acontece entre os dias 26 e 28 de 
setembro em Montevidéu, no Uruguai.

O TDA é uma plataforma já consagrada para 
a construção de dashboards de BI, sempre 
adaptados às necessidades dos seus clientes. 
Com o aumento do uso da sua versão mobile, 
surgiu a ideia de desenvolver uma versão do 
TDA que permitisse o acesso aos dados via 

comandos de voz pelo celular. Para isso, a W5 
está desenvolvendo esse recurso usando o 
sistema de reconhecimento de fala do Google 
e irá apresentar a versão beta do TDA por 
voz no #GX26. O TDA por voz irá entender 
a linguagem natural, por isso será possível 
fazer perguntas livremente que o software irá 
se encarregar de interpretá-las e encontrar 
a resposta correta no seu banco de dados 
(www.w5solutions.com.br).

Carteira digital e BI por comando de voz no #GX26
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 3

PNAC
NORDESTINO

LOSRLP
TEGUCIGALPA

ORIIAC
DEMOCRATA

LESSPIB
ALIENIGENA

ISEMANA

INTERINOP
CHAOOTIRA

APGVL
CAÇAARAPOSA

ATROAJEC
OCIDENTE

(?)
parceiro:
função do
feromônio

Nativo co-
mo o pi-

auiense e
o potiguar

Forma das
rampas 
de skate

Ricardo
Linhares,
autor de
novelas

Técnica de
“envelhe-
cimento”
de móveis

Capital e
maior

cidade de
Honduras

Pedro (?):
criou o
Poder 

Moderador

Comissão
investi-

gativa do 
Legislativo

Agatha
Christie: 
a Dama 

do Crime

A classe
dos

excluídos
(Econ.)

Combina
filosofia e
exercícios
indianos

Alimento
milagroso

(Bíblia)

“Para”, na
linguagem
internauta

Osvaldo
Orico, 

escritor
paraense

Grito de
incentivo, 
no strip-

tease
Bebida ser-
vida nas
reuniões
da ABL

(?) de Fé,
oração da

missa
católica

Chefe
religioso
entre os

indígenas

Local de
filmagem 
no estúdio
de Cinema

Arnaldo
Jabor,

cineasta
carioca

Euclides 
da Cunha,
escritor 

fluminense

Dele faz parte
a Europa

Funesto;
lúgubre

Tradição
nobre

proibida
pelo Par-
lamento
Britânico

Ser estu-
dado pelo
ufólogo

Provisório

O partido
de Obama

Menos, 
em inglês

Defensor de ideias
políticas reformistas
Iguaria antioxidante

rica em ômega 3

Estúpido;
ignorante
A terceira
consoante

Hotel carioca com
mármore de Carrara
e cristais da Boêmia
Doente, em inglês

Imperador romano
que foi acusado do
incêndio de Roma,
ocorrido em 64 d.C.

Ingmar Bergman,
cineasta sueco 

de “O Sétimo Selo”
Sensível

Parque, 
em francês
Corta com
os dentes

3/ill — set. 4/less — parc. 6/néscio. 10/alienígena. 11/tegucigalpa.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Nesta terça, o vigésimo sétimo dia da lunação, a Lua fi ca fora de curso desde a 05h54 da manhã até a tarde as 18h44 quando 

ingressa em Virgem. Com a Lua solta esta posição nega os frutos de grande parte dos empreendimentos, que de outro modo, 

seriam muito mais promissores. O período é de qualquer maneira estéril, incerto e descontínuo. Por isso os negócios realizados 

agora podem não dar em nada. Decisões importantes ou atividades para as quais esperamos desdobramentos futuros podem ser 

um desperdício, uma perda de tempo ou incorretas. Depois das quatro da tarde com a Lua em Virgem fi camos mais atentos aos 

cuidados com o corpo e a saúde. Então, uma alimentação natural ou dietas, serão melhores realizadas neste período.
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Aceite as situações que se apre-
sentam ou pode haver algum tipo 
de prejuízo material. As palavras 
ganham um poder ferino que pode 
difi cultar as relações. Tenha cuidado 
com brusquidão e indelicadezas nas 
relações afetivas. No fi nal da tarde 
será melhor para contatos afetivos. 
71/771 – Verde.

Com a Lua em Virgem a tarde terá 
mais fôlego para se fi xar mais nas 
questões rotineiras e práticas. Planos 
antes traçados devem ter continui-
dade, mas não é bom começar nada 
novo.  Diante da possibilidade de 
indelicadezas seja maleável no amor e 
verá tudo às claras. 88/388 – Azul.

Está vivendo numa fase de harmo-
nizar, ceder e conceder, manter 
um pouco de calma. Evite fazer 
algo arriscado, difícil ou iniciar pro-
cesso ou ação pela manhã. Depois 
das quatro da tarde com a Lua em 
Virgem fi camos mais atentos aos 
cuidados com o corpo e a saúde. 
98/298 – Amarelo.

Com o Sol na casa quatro há chance 
de boas soluções no ambiente mais 
íntimo. Irá descobrir o quanto ama 
alguém e poderá dizer dos seus senti-
mentos. Conviva bem com as pessoas 
e tenha cautela com o caráter ferino 
das palavras. 57/557 – Branco.

A situação começa a melhorar e os 
problemas que enfrenta irão se dis-
sipar depois que entrar a Lua Nova. 
Com a Lua em seu signo até começo 
da noite, poderá comunicar-se me-
lhor junto de quem ama. No fi nal do 
dia haverá mais disposição para as 
relações afetivas. 14/614 - Claras

Preserve as coisas boas que con-
quistou, valorize aquilo que já tem 
nas mãos e sabe que é seu. Precisa 
evitar certa indiferença, frieza e 
isolamento nas relações sociais.  
Seja cuidadoso com as palavras 
para conservar a harmonia no lar 
e no trabalho nesta terça. 92/392 
– Branco.

Atitudes ponderadas e bem pensadas 
serão bem-vindas tanto no lar como 
no trabalho. O dia é bom para fazer 
as pazes, reconciliar-se e equilibrar 
uma relação intima. Refl ita sobre sua 
maneira de pensar e agir e corrija seus 
defeitos. 84/584 – Verde.

A participação comunitária e o con-
tato social darão equilíbrio. Precisa 
se harmonizar com os outros, de ce-
der e conceder porque não importa 
ter razão, o melhor é ter companhia. 
Mantenha a calma diante de algum 
imprevisto na parte da manhã e 
metade da tarde. 22/422 – Azul.

Brigas ocorrem e atrapalham a rotina, 
mas logo estarão superadas. O dia 
pode começar mais pesado com preo-
cupações, insônias e aborrecimentos 
familiares ou profi ssionais. Depois 
das quatro da tarde com a Lua em 
Virgem fi camos maior cuidado com o 
corpo e a saúde. 89/389 – Cinza.

Mantenha o ritmo dos acontecimen-
tos e controle o pensamento. Analise 
um envolvimento antes de qualquer 
intimidade que lhe comprometa 
mais. A Lua em Virgem a tarde au-
menta a valorização da praticidade e 
dos detalhes e o leva a colocar tudo 
nos seus devidos lugares. 29/829 – 
Vermelho.

A Lua em Virgem depois das seis 
da tarde gera praticidade e ajuda 
a enxergar as situações às claras. 
Tenha cautela com o poder ferino 
que as palavras podem ganhar. 
Haverá muita energia para agir, 
conquistando o respeito de todos 
a sua volta. 87/287 – Azul.

Com a Lua em Virgem no começo da 
noite haverá mais clareza nos senti-
mentos de convivência e saiba usar 
de senso prático e determinado. É o 
momento de executar os planos de 
conquista que foram preparados. Em 
vez de fi car em dúvida, mantenha a 
certeza no coração. 15/515 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 27 de Setembro de 2016. Dia de São Cosme e São Damião, 
Dia de São Vicente de Paulo, São Fidêncio, São Florentino e Dia do Anjo 
Ariel, cuja virtude é a discrição. Dia da Caridade, Dia Mundial do 

Turismo, Dia do Encanador, Dia do Lavrador, Dia do Instalador 

Elétrico, Dia do Ancião, e, em São Paulo, Dia do Cantor e Dia 

do Umbandista. Hoje aniversaria o ator e diretor Denis Carvalho que 
faz 69 anos, a ex-jogadora de vôlei Vera Mossa que nasceu em 1964, 
ator Caco Ciocler que completa 45 anos e o humorista Danilo Gentilli 
nascido em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é idealista, sensível, intuitivo, analítico 
e dotado de uma mente fértil e criativa. A sua aparência, muitas vezes 
reservada e distante, pode estar escondendo uma grande sensibilidade, 
o que o faz ter altos e baixos nas suas emoções. É normalmente discreto, 
racional e acredita que tudo possa se resolver civilizadamente, com 
uma boa conversa. Costuma ter especial reverência por pessoas mais 
experientes. Embora tenha carisma, pode se tornar emocionalmente 
frustrado, passando por momentos de mau humor.

Simpatias que funcionam
Para conseguir emprego urgente: Numa folha 
escreva: "Poderoso São Cipriano, te invoco de todo 
o coração para conseguir um emprego urgente. Que 
a Santíssima Trindade e as forças da natureza façam 
cair um emprego em meus braços. Que debaixo do 
teu poder, um dos empregos em que me candidatei 
possa me pertencer. Amém!" Reze um Pai Nosso e 
deixe este pedido num banco de igreja.

Dicionário dos sonhos
IGREJA – Rezar em uma: irá se recuperar de difi -
culdades, consolo e alegria. Entrar, sucesso com seus 
empreendimentos. Construir uma: felicidade e alegria. 
Estar com o padre em uma igreja: casamento feliz e 
sucesso na vida. Números de sorte: 198, 26, 41 e 59.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Fernando Silveira

O espetáculo “barroco”, lúdico, romântico atemporal, 
poético e multigênero Fernando Pessoa Nu Espelho 
instiga a descobrir nessa maravilhosa obra de Fernando 
Pessoa um encontro íntimo e convidativo com o poeta. 
Um ator despido de máscaras e personagens, ante um 
turbilhão de pensamentos e pré, conceitos, contextua-
lizando heterônimos e pensamentos deste grande Poeta 
atemporal e subjetivo. “Fernando Pessoa Nu Espelho” te 
coloca em um quarto com inúmeros espelhos fantasmas 
que torcem por refl exões falsas, em uma única realida-
de que não está em nenhuma e está em todas. O que é 
tudo? Se não, o que pensamos de tudo?. Com Fernando 
Silveira.

Serviço: Teatro do Ator, Pça Roosevelt, 172, Consolação, tel. 3257-3207. 
Domingos às 17h. Ingresso: R$ 50.

Comédia
Fetiche é a palavra chave da co-

média “Virgem aos 40.com”. No dia 
do seu aniversário, Norma Januário 
das Dores, se presenteia com algo 
muito especial: um acompanhante. 
A partir daí, suas tentativas para 
conseguir um simples contato se-
xual geram inúmeras situações en-
graçadas. Disposta, convoca outros 
homens, dos mais diferentes tipos, 
e vai numa escalada hilariante em 
busca de seus objetivos. Norma vai 
da timidez absoluta a desinibição 
total, com uma energia inesgotável 
até o fi nal, guardando uma reve-
lação surpreendente. Com Aldine 
Muller e Rafael Fernandes.

Serviço: Teatro Maria Della Costa, R. 
Paim, 72 (Bela Vista, tel. 3256-9115. Domin-
gos às 19h30. Ingresso: R$ 60. Até 30/10.

Diálogos
Oscar Wilde na prisão, evoca Sa-

lomé e São João Batista para falar 
sobre o amor e a traição na peça 
“Diálogos de Salomé com São João 
Batista”. Nessa montagem Salomé 
é caracterizada como um TENGU 
(ser fantástico das profundezas da 
mitologia japonesa que apavora 
os sonhos dos mortais). Da obra 
de Oscar Wilde com Dramaturgia 
de Valderez Cardoso Gomes a 
peça resgata a poesia Simbolista 
de Cruz e Souza e Baudelaire e 
os poemas chineses da Dinastia 
Tang de Li Bai.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui 
Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 3288-0136. 
Terças, quartas e quintas às 20h. Ingresso: 
R$ 50. Até 27/10.

Único dia
Grupo formado por Ricardo Côrte Real, 

Ruthe London e Virgínia Rietmann apresen-
ta o espetáculo musical infantil “Língua de 
Gato - Miau por Aí”. Com Ricardo Côrte Real 
(ator, cantor, músico e compositor), Ruthe 
London (cantora, violonista e compositora) 
e Virgínia Rietmann (cantora e educadora). 

De forma lúdica e bem humorada, o trio en-
carna personagens, Gato de Gravata, Gata 
Cor de Rosa e Gata Esperta. As músicas são 
intercaladas por esquetes de textos breves e 
informais que despertam a curiosidade das 
crianças sobre o enredo das canções. 

Serviço: Espaço Promon, Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 
1830, Itaim Bibi,tel. 3071-4236. Sábado (1) às12h. Ingressos: R$ 
40 e R$ 20 (meia).

Jazz
André Galiano e The Long 

Gone Band apresentam repertó-
rio com canções como “Pra não te 
perder”, “De volta pra casa”, “Put 
on your boots” entre outras.

Serviço: Ton Ton Jazz & Music Bar, Al. 
dos Pamaris, 55, Moema, tel. 5044-7239. 
Quinta (29) às23h30. Ingresso:R$ 20.

Jorge Vercillo

MPB
Com mais de 20 anos de 

carreira, Jorge Vercillo pro-
mete encantar o público com 
a apresentação que faz parte 
da turnê do 10º álbum “Vida é 
Arte”, com composições como 
“Talismã Sem Par”, “Quem” e 
“Pra Valer”. No palco, o músi-
co tem a companhia de André 
Neiva (contrabaixos e vocal); 
Misael da Hora (teclados e vo-
cal); Claudio Infante (bateria) 
e Bernardo Bosisio (violão, 
guitarra e vocal).

Serviço: Teatro Bradesco (Shopping 
Bourbon), R. Turiassú, 2100, Pompéia, tel. 
3670-4100. Hoje (27) às 21h30. Ingressos: de 
R$ 40 a R$ 150.

Cena da peça “Fósforos, Nuvens e Passarinhos”. 

O espetáculo infanto-
juvenil “Fósforos, 
Nuvens e Passarinhos” 
estreia dia 2 de 
outubro

Com direção de Simone 
Grande (Fundadora 
do grupo As Meninas 

do Conto), a peça começa na 
Casa Tombada, na Rua Minis-
tro Godoi, 109, em Perdizes, 
e segue por ruas e vielas até 
um parque, repleto de árvo-
res centenárias e pequenos 
animais. Um cenário em que 
a própria natureza revela a 
dimensão do signifi cado de ser 
livre. A peça conta a história 
de três crianças com idades 
próximas, porém de lugares e 
épocas diferentes. Na trama, 
passado, presente e futuro se 
embaralham na tentativa de 

Ser livre

mostrar os confl itos, desejos e 
angústias inerentes ao universo 
infantil, em qualquer tempo ou 
lugar. O que une as três narrati-
vas é o fato de que as histórias se 
passam na véspera do ano novo, 

época em que as esperanças 
se renovam e poderão condu-
zir esses personagens para a 
realização de sonho comum a 
todos: a liberdade. Com Bruno 
Cordeiro, Fernanda Stein, 

Francisco Wagner, Heidi Mo-
nezzi, Lucélia Machiavelli e 
Roberta Stein.

Serviço: Casa Tombada, Ministro de 
Godoi, 109, Perdizes,  tel. 99555-1386. - Do-
mingos às 16h. Entrada franca. Até 14/11.

Drama
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APREÇO:“Dando sempre graças a Deus por tudo em Nosso Senhor 
Jesus Cristo”. – Paulo. (Efésios, 5:20.) O Universo é uma corrente de 
amor, em movimento incessante. Não lhe interrompas a fl uência das 
vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrifi cado pelo 
dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer 
uma frase, em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas 
obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos 
outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as 
próprias forças com o teu gesto de entendimento; os fi lhos anotam-te 
a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso 
encorajador; os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas 
serão bafejados por renovadora energia, perante a reafi rmação de teu 
concurso espontâneo, e os companheiros reconhecem-te a amizade, 
contudo, entesouram estímulos santos, em te ouvindo a mensagem 
fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. 
Uma prece, uma saudação afetuosa, uma fl or ou um bilhete amistoso 
conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de 
sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja 
que envenena. Referimo-nos à amizade e à gratidão que valorizam o 
trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a 
sorrir e a abençoar, para que a alegria siga adiante, incentivando os 
corações e as mãos que operam a expansão da Bondade Infi nita. O 
próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não 
se lembre de sustentar o Sol, para que o Sol aqueça, em seu nome, o 
último verme, na última reentrância abismal. Livro Palavras de Vida 
Eterna – F.C. Xavier.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

1) Procurações
 • Verificar a validade do prazo (1 

ano)
 • Se houver obrigação de depósito da 

procuração para votar, verifi car o 
cumprimento do prazo.

2) Verifi car os procedimentos em caso de 
pedido de eleição pelo voto múltiplo 
por acionistas minoritários.

3) Verifi car a possibilidade de eleição 
dos representantes dos ordinaristas 
e preferencialistas para o C.A. e 
C.F.

Dia da Assembleia – Atos anteriores à 
sua instauração

1) Recepcionar os acionistas, conferindo 
os documentos que legitimam sua 

participação – orientando-os quanto 
à assinatura do livro de presença.

 • Documento de identidade
 • Extrato da posição acionária no Banco 

depositário ou na Custódia Bovespa 
– Cia Aberta.

2) Instauração da mesa designado-se o 
presidente e o secretário

3) O presidente deve ter ao seu lado os 
estatutos da empresa, os acordos de 
acionistas e na AGO a publicação das 
demonstrações fi nanceiras.

A Assembleia
1) Leitura da Ordem do Dia.
2) Discussão e votação de cada item da 

Ordem do Dia – Eventual inversão 
deverá ser aprovada pelos acionistas 

presentes.
3) Apuração dos votos e apresentação 

do resultado.
4) Elaboração da ata de forma sumária 

apenas com as deliberações ou, se for 
o caso, analiticamente e assinatura 
dos acionistas presentes.

Recomendações
1) Organizar a votação de modo a evitar 

sobreposição da palavra ou discussões 
paralelas.

2) Não cercear a palavra de acionistas 
não votantes.

3) Prestar todas as informações perti-
nentes solicitadas pelos presentes.

(*) - Direito Empresarial e Mercado de Capitais.

Roteiro básico para uma assembleia de 
sociedade anônima

Leslie Amendolara (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Ao nascer fi camos aos 

cuidados das pessoas 

que nos cercam, pois 

dependemos delas 

para atender as nossas 

necessidades. Porém, 

em algum momento 

da vida alcançamos a 

independência, a partir 

de então podemos fazer 

sozinhos, não mais 

dependemos do outro e, 

muitas vezes, buscamos 

até o isolamento. Qual o 

equilíbrio?

Pois bem, em outra fase 
da vida em que, já com 
maturidade, percebe-

mos que podemos preservar 
nossa independência e ao 
mesmo tempo descobrimos 
que a relação com o outro 
se faz importante, agora não 
mais como na primeira fase 
de uma total dependência, 
e ao mesmo tempo também 
não um isolamento, nem tão 
pouco querer que dependam 
de nós. Aqui construímos uma 
relação saudável de parceria, 
pois entendemos que juntos 
podemos ser melhores, viven-
ciamos a interdependência, 
entendemos a importância dos 
relacionamentos.

O isolamento em si faz com 
que consideremos apenas o 
nosso mundo. Contudo, é im-
portante lembrar que estamos 
todos interligados e, desta 
forma, como em uma teia, exer-
cemos e recebemos infl uências 
uns dos outros seja da família, 
do trabalho e dos amigos.

O ser humano tem em si 
uma riqueza latente do bem e 
do belo que pode transportar 
para esta teia e oferecer o que 
tem de melhor.

Logo, é importante cons-
truir uma relação saudável 
entre o que ofereço e o que 
permito que me infl uencie, 
neste sentido, equilibrar a 
minha interdependência com 
a interdependência do outro, 
e compreender qual é a mi-
nha essência e qual é a minha 
parte na construção desta teia 
universal.

O dia a dia camufl a nossa re-
alidade íntima. Algumas vezes 

nos sentimos confortável em 
não ver o que o nosso interior 
grita em nos revelar. Por algum 
tempo sobrevivemos assim, na 
fase infantil da dependência 
e na fase da adolescência da 
independência, até que em 
algum momento a vida nos 
convida à interdependência.

Alguns descobrem esse 
caminho por meio do amor, 
outros o encontram por meio 
de uma crise e outros, ainda, 
chegam ao fi m em companhia 
da ilusão.

Em sua sabedoria a vida nos 
convida a seguir em direção 
ao que somos (essência). Ou 
seguimos esse caminho ou 
ficamos estacionados nesta 
ilusão, deixando nossos va-
lores e talentos em segundo 
plano. Nesse caminho já não 
sou mais quem fui ontem, por 
outro lado, essa transformação 
me leva em direção de quem 
realmente sou.

O que objetivamente quero 
fazer entender é que cada um 
é responsável por sua vida. Ser 
o protagonista de sua história 
exige um olhar interno e requer 
que as ações realizadas sejam 
nessa direção.

Mas olhar-se (autoconheci-
mento) apenas não é o sufi -
ciente. A ação é que nos leva 
às conquistas. Reencontrar 
com os valores e talentos e 
perceber a direção que eles 
indicam, e segui-la. Identifi car 
o que lhe nutre, lembrando que 
os nutrientes são externos, são 
as pessoas e as organizações 
das quais fazemos parte, são 
os relacionamentos.

Ser, conhecer, fazer, ter, 
conviver (viver com), como 
se estivéssemos construindo 
um grande quebra-cabeça, 
onde eu e o outro fazemos 
parte, pertencemos. Cada 
peça é única e, todas as peças 
unidas, constroem uma linda 
obra de arte.

(*) Coach formado pelo Instituto
de Coaching Integrativo e Consultor 

de Empresas.

Lembre-se 
que as pessoas 
fazem parte de 
seus sonhos

oas 
de

Reencantando 
Empresas

Para anunciar nesta coluna ligue (11) 3106-4171 e fale com Lilian Mancuso.

Coordenação: Lilian Mancuso e Rebeca Toyama

Higino Pizze Rodrigues (*)

        35º Subdistrito - Barra Funda
Michelle Messias Estevam Renosto - Ofi ciala

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: EDUARDO CONSORTE GOMES FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão 
diretor de vendas, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 12/11/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Godofredo Gomes Ferraz Neto 
e de Juçara Consorte Gomes Ferraz. A pretendente: ARIANE MACEDO MELO, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em Curitiba (ORCPN do Distrito Portão) - PR, 
no dia 21/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ari 
Correia Melo e de Sueli Maria Macedo Melo.

O pretendente: ANDERSON LOPES DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de monitoramento, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 02/07/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genivaldo Ferreira da Rocha e de 
Maria de Lourdes Gonçalves Lopes Rocha. A pretendente: THAÍS CRISTINA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/05/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Ivan da Silva 
e de Maria das Dores da Silva.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE BROMERCHENKEL CUNHA, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido nesta Capital, Alto da Moóca - SP, no dia 15/01/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Agostinho Cunha 
e de Lucia Nunes Bromerchenkel Cunha. A pretendente: RENATA FREIRE ROMA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
26/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
José Roma e de Maria Aparecida Freire.

O pretendente: MARCO ANTONIO MOREIRA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia 23/02/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Azevedo Costa 
e de Vanize Aparecida Moreira Costa. A pretendente: SABRINA GOIS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão médica, nascida em Santos (2º Subdistrito) - SP, no dia 30/07/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Cardoso dos 
Santos e de Ercilia Sobral de Gois Santos.

O pretendente: JOÃO RODRIGO TRIGO ZAGATI, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de produto, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 14/02/1985, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Zagati e de Lucia Aparecida 
Trigo Zagati. A pretendente: MICHELE SALUSTIANO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 12/03/1988, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Maria Luiz da Silva 
e de Josefa Salustiano Pereira.

O pretendente: REINALDO MALDONADO, estado civil solteiro, profi ssão caminhoneiro, 
nascido em Moca, Porto Rico - Estados Unidos da América, no dia 04/01/1959, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Martin Maldonado e de Nicasia 
Lorenzo. A pretendente: JULIANA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 10/02/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Calixto de Souza e de Heleni de Souza.

Edital de Citação Processo Digital nº: 1027856-52.2014.8.26.0576: Busca e Apreensão – Liminar 
Requerente: Banco Volkswagen S/A Requerido: Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 
1027856-52.2014.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ªVC, do Foro de São José do Rio Preto, 
Estado de SP, Dr(a). Paulo Roberto Zaidan Maluf, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) PATEO MO-
DELO LTDA ME, CNPJ 63.891.352/0001-02, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão 
por parte de Banco Volkswagen S/A, alegando em síntese:” O requerente firmou com o requerido dois 
contratos de abertura de crédito fixo (FINAME), sob o nº 34181 e 339955, para o financiamento dos 
bens LUMASP EQUIPAME, Guincho PLATAFO, 2012/2013, chassi: SPLBM11660C000463, no valor 
de R$ 46.500,00 e MAN, 9.160 DRC 4X2, 2012/2013, chassi 9531M62P1DR30462, branco, placa: 
EJW9856, no valor de R$ 120.000,00 respectivamente e a serem pagos em 60 parcelas mensais, 
com prazo de 03 meses de carência, porém o que não se efetivou. Inúmeras foram as tentativas 
infrutíferas do requerente para a resolução amigável do feito. Quedou-se inerte o requerido depois da 
notificação extrajudicial para o pagamento atualizado da dívida.” Petição inicial datada de 24/09/2014, 
sendo subscritora a Drª Fabiana Mesquita, OAB/SP 206.337. Dá-se o valor da causa R$ 179.793,63. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, 
pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Tudo em conformidade 
com os despachos de fls.66:”Vistos. Comprovada a mora (fls. 30 e 55), defiro a liminar de busca e 
apreensão, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a 
integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), ou seja, ou 
valor total do débito decorrente do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da 
liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no 
prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Fica autorizada a aplicação do art. 172 do CPC, bem como ordem de 
arrombamento e reforço policial caso necessário, servindo este também como ofício. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se.”. São José do Rio Preto, 29/09/2014. Paulo Roberto Zaidan 
Maluf – Juiz de Direito. “ e de fls. 166: “ Vistos. Fls. 165: Defiro a citação editalícia da ré, com prazo de 
30 dias. Confeccione a serventia a respectiva minuta. Int.” São José do Rio Preto,15/06/2016. Paulo 
Roberto Zaidan Maluf – Juiz Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe 
o processo 1027856-52.2014.8.26.0576 e código B3F9E5. Este documento foi liberado nos autos em 
29/07/2016 às 15:35, por Patrícia Roberta Alvares Tarichi, é cópia do original assinado digitalmente por 
PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF. fls. 176 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8ª VARA CÍVEL 
RUA ABDO MUANIS, 991, 2.º ANDAR - SALA N.º 208, NOVA REDENTORA - CEP 15090-140, Fone: 
(17)-3227-7056, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto8cv@tjsp.jus.br. Horário de Atendimento 
ao Público: das 12h30min às19h00min de Direito.” E, para que no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital com prazo de 30 dias, o qual será, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, 
aos 16 de junho de 2016.                                                                                                 27 e 28/09

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - 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:

O pretendente: GABRIEL PORLAN GARCIA ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: adminis-
trador, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 
16/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Luis Alves de 
Oliveira e de Neli Aparecida Porlan Garcia Alves de Oliveira. A pretendente: FERNANDA 
DE OLIVEIRA REGGIANI, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 12/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Sérgio Roberto Reggiani e de Marion Rodrigues de Oliveira Reggiani.

O pretendente: CLADSON MENDES DE MORAES, profi ssão: militar, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 07/05/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antenor Moraes Neto e de Celia Cristina Mendes 
de Moraes. A pretendente: RAQUEL DE MATTOS ARRUDA, profi ssão: militar, estado 
civil: solteira, naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 25/08/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ramiro Martinho da Costa Arruda e de 
Rosângela de Mattos Arruda.

O pretendente: FÁBIO CASTRO SILVA, profi ssão: psicólogo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Consolação - SP, nascido aos: 31/08/1984, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauricio Ribeiro da Silva e de Maria de Las Dolores 
Castro Silva. A pretendente: LARISSA APARECIDA CASSIANO, profi ssão: médica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Ouro Branco - MG, nascido aos: 14/04/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cleide Aparecida Cassiano.

O pretendente: MARCO ANTÔNIO MENDES RAMOS, profi ssão: cabeleireiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Minas Novas - MG, nascido aos: 16/10/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Ramos de Meira e de Maria Mendes 
de Sousa. A pretendente: GIOVANNA DA FONSECA SILVA NERES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 01/03/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geovan de Almeida Neres e de 
Luciene da Fonseca Silva Neres.

O pretendente: FELIPE MARCON MACHADO, profi ssão: dentista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 02/05/1986, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Luiz Augusto Machado e de Ana Lucia Marcon Machado. A pre-
tendente: TATIANA FRANÇA MUNSON, profi ssão: dentista, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 16/08/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Aparecido Lucimar Munson e de Sueli de Oliveira França Munson.

O pretendente: JOÃO PAULO CANDIDO TAVARES, profi ssão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido aos: 11/04/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Gomes Tavares e de Fran-
cisca Candido Tavares. A pretendente: DANIELLY CRISTINA DE PAULA CUDEK, pro-
fi ssão: monitora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
10/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio Cudek e de 
Romilda Elizabeth de Paula.

O pretendente: ANDERSON MARKEL OLIVEIRA, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 23/09/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Marcolino de Oliveira e 
de Warde Akl de Oliveira. A pretendente: KELLY ARAUJO NOGUEIRA, profi ssão: fi sio-
terapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 
20/11/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lho de Norberto Nogueira e 
de Lourdes de Oliveira Araujo Nogueira.

O pretendente: CARLOS ALBERTO RANGEL DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Itabuna - BA, nascido aos: 12/12/1984, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Janete Rangel dos Santos. A pretendente: EVE-
LIN FERNANDES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 20/10/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Edivan Vieira da Silva e de Vilma de Fatima Fernandes.

O pretendente: MAURICIO DA SILVA MATIAS, profi ssão: radialista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, nascido aos: 17/03/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Matias e de Gerci da Silva Matias. 
A pretendente: SHEILA CARVALHO MOREL FOLGUERAL, profi ssão: professora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 29/09/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdir Folgueral Rodrigues e de 
Silvia Regina Carvalho Morel.

O pretendente: JOSÉ MARIANO DA SILVA, profi ssão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Paulo Jacinto - AL, nascido aos: 01/05/1973, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria Emilia Mariano. A pretendente: ROCICLEIA 
MARIA DE CASTRO, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: em Forta-
leza - CE, nascido aos: 21/12/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Gentil de Castro e de Cosma Maria da Conceição de Castro.

O pretendente: ADRIANO EUGENIO CHAMKLIDJIAN, profi ssão: técnico em telecomu-
nicações, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 24/03/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Domingos Chamklidjian e 
de Sonia Barbara Chamklidjian. A pretendente: DANIELLE MOREIRA, profi ssão: instru-
tora de ensino, estado civil: solteira, naturalidade: em Volta Redonda - RJ, nascido aos: 
25/10/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Moreira 
e de Nilda Ivany Moreira.

O pretendente: FABIANO APARECIDO DOS SANTOS, profi ssão: instrutor de moto es-
cola, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 24/10/1979, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Indalecio dos Santos e de Sonia de 
Fatima Goes dos Santos. A pretendente: LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido aos: 20/09/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gonçalo Adão de Oliveira e de 
Luzia Alves de Oliveira.

O pretendente: LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS, profi ssão: médico, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Santo André - SP, nascido aos: 21/01/1957, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Medeiros e de Joana Maria Apparecida 
Betti de Medeiros. A pretendente: SUELY CONCEIÇÃO DOS SANTOS, profi ssão: ban-
cária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Santa Efi genia - SP, nascido 
aos: 07/07/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Felipe dos 
Santos Filho e de Maria da Conceição Santos.

O pretendente: DANILO FERNANDES DE ARAUJO, profi ssão: securitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 16/10/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Odir Augusto de Araujo e de Maria Gorete 
Gouveia Fernandes de Araujo. A pretendente: VIRGINIA LOPES ANDRÉ, profi ssão: 
gerente de contas, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido 
aos: 12/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Acacio de Jesus 
André e de Ivone Lopes André.

O pretendente: HERALDO DE ANDRADE FILHO, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 12/10/1984, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Heraldo de Andrade e de Walkyria Obelar de Andrade. 
A pretendente: MARIA FERNANDA BARBOSA, profi ssão: auditora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Caraguatatuba - SP, nascido aos: 12/06/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Sergio Barbosa e de Rosa Maria Barbosa e Barbo-
sa.

O pretendente: LUIZ FERNANDO CIRILLO, profi ssão: funcionário público estadual, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Garça - SP, nascido aos: 15/04/1980, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Cirillo e de Lucy Helena Perez Cirillo. 
A pretendente: ADRIANA BENEDUCCI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 08/06/1978, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lho de Americo Beneducci e de Elvira D'Orazio Beneducci.

O pretendente: ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA MARQUES, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 19/11/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Luiz Marques e de Mari de Oliveira. 
A pretendente: ELIENE SILVA DA COSTA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido aos: 04/03/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Evilazio Alves da Costa e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: WELLINGTON LUIZ DA COSTA, profi ssão: assistente de contas à pa-
gar, estado civil: solteiro, naturalidade: em Araras - SP, nascido aos: 28/12/1992, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Aparecido da Costa e 
de Marinalva Cristina da Costa. A pretendente: DEBORA RODRIGUES RUFINO DA 
SILVA, profi ssão: auxiliar contabil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 30/05/1996, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de José Rufi no da Silva Filho e de Rute Rodrigues dos Santos da Silva.

O pretendente: LAERCIO PEREIRA ANDRADE, profi ssão: conferente, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, São Paulo - SP, nascido aos: 06/09/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Augusto Pereira Andrade e de Maria Marlene da Silva Andrade. 
A pretendente: CLAUDILENE DOS SANTOS RIBEIRO, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 13/02/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Noemia dos Santos Ribeiro.

O pretendente: THIAGO DIAS FERRAZ, profi ssão: marketing, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 28/09/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Ferraz da Silva e de Marie Neusa 
Dias da Silva Ferraz. A pretendente: TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 
29/10/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Hildebrando Souza 
dos Santos e de Luzinete Oliveira dos Santos.

O pretendente: RODRIGO GUEDES SANT'ANA, profi ssão: auxiliar de expedição, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: de Guarulhos - SP, nascido aos: 22/03/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reinaldo Ferreira De Sant'Ana e de Vilma 
Guedes Diniz Sant'Ana. A pretendente: BÁRBARA SOARES BENEDITO, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, nascido 
aos: 22/12/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Antonio de 
Siqueira Benedito e de Luiza Paula Soares Benedito.

O pretendente: ANDREY KANASHIRO ANDRADE, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 15/07/1984, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Amaro Carlos Andrade e de Yas-
sue Kanashiro Andrade. A pretendente: ALINE BEZERRA DE CARVALHO, profi ssão: 
funcionária pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, 
nascido aos: 21/10/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo 
Roberto Ramos de Carvalho e de Maria Sueli Bezerra.

O pretendente: MARIO OCTAVIO VIEIRA, profi ssão: representante comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 09/06/1967, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Antonio Vieira e de Ig-
nez Tonello Vieira. A pretendente: VALÉRIA PEREIRA RAMOS, profi ssão: gerente de 
produtos, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 
12/01/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Pereira Ra-
mos e de Dirce Pereira Ramos.

O pretendente: GUSTAVO DA COSTA VENDAS, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 11/08/1987, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Carlos Rodrigues Vendas e 
de Silvia Pereira da Costa Vendas. A pretendente: FRANCINY BARBOSA PACHECO, 
profi ssão: assistente de reservas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Can-
gaiba - SP, nascido aos: 16/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Francisco Jose Pacheco e de Selma Barbosa Pacheco.

O pretendente: ROBERTO STREGER, profi ssão: médico veterinário, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 24/05/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Marcelo Ernesto Streger e de Ingrid Johanna Streger. A pretendente: 
ROSANA NAZARÉ AMORAS DA SILVA, profi ssão: gestora fi nanceira, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 14/06/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Maria Ferreira da Silva e de Gloria Maria Amoras da Silva.

O pretendente: LUCIANO DANILO BARBOSA SANTIAGO, profi ssão: militar (exército), 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - nesta Capital, São 
Paulo - SP, nascido aos: 19/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Jose Pereira Santiago Netto e de Eurides Barbosa De Carvalho Santiago. A 
pretendente: MONICA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: militar (aeronáutica), estado 
civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido aos: 11/06/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Reginaldo Silva dos Santos e de Maria 
Crispim Silva dos Santos.

O pretendente: HENRY MARCONDES SANTOS LOPES, profi ssão: securitário, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 17/12/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcondes Raimundo Lopes e 
de Clelia Maria de Sousa Santos Lopes. A pretendente: THAÍS CRISTINA FLORIANO, 
profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, 
nascido aos: 04/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Donize-
te Floriano e de Katia Cilene Clemente Garcia Floriano.

O pretendente: UMBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO, profi ssão: assistente de supor-
te II, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, nascido aos: 
19/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Umberto Barbosa 
Araujo e de Sonia Maria de Oliveira Araujo. A pretendente: THAIANE FAGUNDES DE 
PAULA, profi ssão: auxiliar pedagógica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Liberdade - SP, nascido aos: 03/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Flavio Soares de Paula e de Sandra Cipola Fagundes de Paula.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILÓCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: WESLEY CUSTÓDIO MENDES, brasileiro, solteiro, atendente, nascido 
em São Paulo - SP, aos 20/06/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Manoel Henrique Mendes e de Maria da Silva Custódio; A pretendente: SARA 
BARRETO SANTOS, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 
21/07/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Marcos 
Lima dos Santos e de Sintia Sinoelia Barreto da Silva Santos.

O pretendente: RAFAEL LIMA OLIVEIRA brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em São 
Paulo - SP, aos 11/06/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
José Oliveira Filho e de Francisca Lima Oliveira; A pretendente: TATIANE JACINTO DO 
NASCIMENTO, brasileira, solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 26/08/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Robério do 
Nascimento e de Eugenia Jacinto do Nascimento.

O pretendente: ESDRAS DA SILVA PRATES, brasileiro, solteiro, freteiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 14/06/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Clemente da Silva Prates e de Eunice da Silva Prates; A pretendente: DANYELLE 
ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Arapiraca - AL, aos 12/11/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Alves e de Maria 
Cicera Lima da Silva.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, controlador de acesso, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Rita de Cássia Silva; A pretendente: DAYA-
NE APARECIDA DA COSTA SILVA, brasileira, solteira, agente de organização escolar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 08/10/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ailton Caitano da Silva e de Silvana da Costa Silva.

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, professor, nascido em 
Goiana - PE, aos 25/11/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Rosa Maria dos Santos; A pretendente: ELANIA QUEIROZ DA MOTA, brasileira, solteiro, 
dentista, nascida em Sumé - PB, aos 13/11/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vicente da Mota Filho e de Ediene Queiroz da Mota.

O pretendente: WESLLEY DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, técnico de automação, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/07/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Ademir Pereira da Silva e de Maria Edineuma dos Santos; 
A pretendente: GLEYCE FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Diadema - SP, aos 17/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Luciane Ferreira da Silva.

O pretendente: RAFAEL BASTOS CARVALHO RONCHETTI, brasileiro, solteiro, vende-
dor, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Afonso Braga Ronchetti e de Ligia Maria Bastos Carvalho 
Ronchetti; A pretendente: TAMIRIS DE JESUS OLIVEIRA, brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em Mascote - BA, aos 25/07/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Salvador Ramos Oliveira e de Givanilda Rocha de Jesus.

O pretendente: SILAS GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, músico, nascido em 
São Paulo - SP, aos 31/03/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Manoel Gonçalves da Silva e de Maria do Socorro Gonçalves da Silva; A pretendente: 
GILVÂNIA PEREIRA DE SOUZA, brasileira, divorciada, cabeleireira, nascida em Águas 
Formosas - MG, aos 15/09/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gilvânio Pereira de Souza e de Nilva Mendes de Araújo Souza.

O pretendente: VOLNEY AMORIM BRAGA, brasileiro, divorciado, bombeiro militar, nas-
cido em Diadema - SP, aos 17/06/1974, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Antonio Braga e de Eulalia Amorim Braga; A pretendente: ANDREA 
ALVES MIRANDA DE OLIVEIRA, brasileira, viúva, auxiliar de enfermagem, nascida em 
São Paulo - SP, aos 01/04/1975, residente e domiciliada neste distrito, Jardim Ibirapuera, 
São Paulo - SP, fi lha de Zelia Alves da Cruz.

O pretendente: CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, barbeiro, 
nascido em Canguaretama - RN, aos 04/08/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Barbosa da Silva e de Marina da Conceição de Lima; A 
pretendente: PATRICIA MENDES DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 01/01/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Severino Francisco da Silva e de Maria da Conceição Mendes Silva.

O pretendente: JOVANI PINHEIRO DE JESUS, brasileiro, solteiro, cabeleireiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 26/07/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João Pinheiro de Jesus e de Maria São Pedro de Santana de Jesus; A pretendente: 
GABRIELI DO NASCIMENTO MENDES, brasileira, solteira, estudante, nascida em São 
Paulo - SP, aos 22/02/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ramon Moreira Mendes e de Lucikele Jordana do Nascimento.

O pretendente: GETULIO CABRAL DE SOUZA, brasileiro, divorciado, segurança, nascido 
em Inhambupe - BA, aos 15/06/1955, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Claro Cabral de Souza e de Maria Ferreira dos Santos; A pretendente: MARIA 
DO CARMO RODRIGUES FERNANDES, brasileira, divorciada, esteticista, nascida em 
Medeiros Neto - BA, aos 08/07/1961, residente e domiciliada e domiiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Fernandes e de Clemencia Moura Rodrigues.

O pretendente: DANILO PINHEIRO DANTAS brasileiro, solteiro, multioperador, nascido 
em Salvador - BA, aos 14/02/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Djalma Souza Dantas e de Marinalva Pinheiro; A pretendente: DÉBORA 
SANTOS SOUZA, brasileira, solteira, operadora de loja, nascida em Salvador - BA, aos 
13/10/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto de 
Souza e de Doralice dos Santos.

O pretendente: KEILSON JOSE SALES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, auxiliar de 
embalagem, nascido em São Paulo - SP, aos 11/12/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Francisco Pires dos Santos e de Marcia Maria de 
Sales; A pretendente: DEBORA DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, solteiro, estudante, 
nascida em São Paulo - SP, aos 28/07/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Gomes da Silva e de Erica de Oliveira.

O pretendente: ROMANO PEREIRA PIMENTEL, brasileiro, solteiro, cozinheiro, nascido em 
Osasco - SP, aos 21/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Roberto Pimentel da Silva e de Silmara Pereira de Souza; A pretendente: CRISTIANE 
BATISTA ARAUJO, brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Teresina - PI, 
aos 02/12/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel 
José de Araújo e de Maria dos Anjos Batista Araújo.

O pretendente: VINÍCIUS DA SILVA, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, nascido 
em São Paulo - SP, aos 14/09/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Maria Rosa da Silva; A pretendente: MICHELE FERNANDA DE JESUS, 
brasileira, solteira, auxiliar farmacêutica, nascida em Osasco - SP, aos 01/01/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria do Carmo de 
Jesus da Silva.

O pretendente: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA brasileiro, solteiro, analista acertação, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/12/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edilson Lima de Almeida e de Maria do Socorro Bezerra da Silva 
Almeida; A pretendente: VIVIANE MARTINS DA SILVA, brasileira, solteira, analista fi scal, 
nascida em Paulista - PE, aos 23/02/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Paulo da Silva e de Josinéa Martins da Silva.

O pretendente: MARCOS ALEXANDRE XAVIER, brasileiro, solteiro, panfl eteiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 07/11/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Abenomil Mendes Xavier e de Zurlei Miguel Xavier; A pretendente: GRA-
SIELA DOS SANTOS ALVES, brasileira, solteira, copeira, nascida em Itabuna - BA, aos 
13/08/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Genovaldo 
Alves dos Santos e de Adenilza Bartolomeu dos Santos.

O pretendente: JONATHAN RODRIGUES DA SILVA brasileiro, solteiro, técnico de fi bra 
óptica, nascido em Diadema - SP, aos 17/09/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Salustriano Xavier da Silva e de Maria da Cruz Rodrigues da Silva; 
A pretendente: ILVANDA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, vendedora, nascida em 
São Miguel da Baixa Grande - PI, aos 17/01/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Silvino Gil da Silva e de Joana Maria da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE MENDES MIAN, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em 
São Paulo - SP, aos 05/10/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Teresinha Mendes Mian; A pretendente: MARICÉLIA SANTOS DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Itagibá - BA, aos 02/03/1990, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Bastos de Oliveira Filho e de Izabel 
Lima dos Santos.

O pretendente: ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em São João de Meriti - RJ, aos 07/11/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luiz Sergio da Silva e de Aldaizy Nascimento da Silva; A pretenden-
te: ADRIANA RODRIGUES MELO, brasileira, solteira, teleoperadora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 21/09/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Evaristo de Melo e de Maria da Conceição Rodrigues Melo.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DO CARMO PECIM, brasileiro, solteiro, analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 30/04/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Pecim Neto e de Cleuza Maria do Carmo Pecim; 
A pretendente: RENATA CARVALHO DE SOUZA, brasileira, solteira, administradora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 06/02/1984, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Ferraz de Souza e de Terezinha Carvalho de Souza.

O pretendente: CLAUDINEI FERREIRA RODRIGUES GUALBERTO, brasileiro, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 22/08/1988, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gualberto Filho e de Lourdes Ferreira 
Rodrigues Gualberto; A pretendente: BRUNA FREITAS SOARES, brasileira, solteira, 
publicitária, nascida em São Paulo - SP, aos 01/05/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvaro Sebastião Soares e de Maria Marlene de Freitas 
Chaves Soares.

O pretendente: FRANCISCO DIAS DA SILVA, brasileiro, divorciado, motorista, nascido 
em Pedra - PE, aos 08/08/1972, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Deoclecio da Silva e de Maria da Silva; A pretendente: ANDRÊSSA DE AMO-
RIM SOARES, brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em Casa Nova - BA, aos 
16/01/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel do 
Nascimento Soares e de Neuza de Amorim Soares.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, pastor, nascido 
em Guarulhos - SP, aos 08/04/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Osvaldo Alves de Oliveira e de Noeme Freire dos Santos; A pretendente: 
JÉSSICA OLIVEIRA FERREIRA DE VASCONCELOS, brasileira, solteira, babá, nascida 
em Diadema - SP, aos 07/04/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Reginaldo Santana de Vasconcelos e de Julia Oliveira Ferreira.

O pretendente: ALLAN MARTINS DE ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro, assistente 
contábil, nascido em São Paulo - SP, aos 11/07/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antonio de Albuquerque e de Marli de 
Fatima Martins Pereira; A pretendente: DAIANE GOMES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 03/10/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agnaldo José dos Santos e de Neide Silva 
Gomes Santos.

O pretendente: RAFAEL MARINHO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, auxiliar de 
farmácia, nascido em São Paulo - SP, aos 30/05/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto de Oliveira e de Nilza Beti Marinho da 
Mota Oliveira; A pretendente: JOSIANE NUNES MARINHO, brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Januária - MG, aos 19/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Adalberto Marinho da Mota e de Maria Nunes Soares.

O pretendente: GILIARDE VAYNE PAULO DA SILVA, brasileiro, solteiro, açougueiro, 
nascido em Diamante - PB, aos 23/08/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Aluisio Paulo da Silva e de Genoveva Ferreira da Silva; A pretendente: 
ROSENILDA DE JESUS ALMEIDA, brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 
Ipiaú - BA, aos 23/01/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João de Jesus Almeida e de Noesia de Jesus Almeida.

O pretendente: MOISÉS AMARO SILVA, brasileiro, solteiro, encarregado de frios, nascido 
em São Paulo - SP, aos 18/05/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José de Deus Silva e de Maria Eliene Amaro Silva; A pretendente: ANA KÉSIA DE 
SOUSA GIRÃO, brasileira, solteira, auxiliar de cabeleireira, nascida em Fortaleza - CE, 
aos 06/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Acelio Dias Girão e de Maria Geanne de Souza Girão.

O pretendente: DIOGO SANTOS MARTINS DE OLEGARIO, brasileiro, solteiro, vende-
dor, nascido em São Paulo - SP, aos 26/04/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Viomario Martins de Olegario e de Maria Cicera dos Santos; A 
pretendente: TAIS MARIA TENORIO DA SILVA, brasileira, solteira, garçonete, nascida 
em São Paulo - SP, aos 15/06/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Orlando Tenorio da Silva e de Graciete Maria da Silva.

O pretendente: FÁBIO SOUZA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, repositor, nascido em 
São Paulo - SP, aos 23/05/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Otavio dos Santos e de Maria da Conceição Souza; A pretendente: CILENE 
DOS SANTOS ALMEIDA, brasileira, solteira, telefonista, nascida em São Paulo - SP, 
aos 05/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Luiz 
de Almeida e de Edilene Maria dos Santos Almeida.

O pretendente: GABRIEL SOARES LUZ, brasileiro, solteiro, sushimam, nascido em São 
Paulo - SP, aos 03/03/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
José Neto Luz e de Maria de Lourdes Soares Luz; A pretendente: STÉFFANY HAYANE 
MENDES VIANA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Diadema - SP, aos 08/04/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilvan Mendes Viana e de 
Maria das Dores Carneiro de Lima.

O pretendente: YURI DA SILVA DOMINGUES, brasileiro, solteiro, funcionário público, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Basilio Domingues Neto e de Maria Elisabete da Silva; A pretendente: 
TATIANE DOS SANTOS HORA, brasileira, solteira, manicure, nascida em Brumado - BA, 
aos 30/03/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roque 
Ramos da Hora e de Leonor dos Santos Hora.

O pretendente: BERNARDO ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA, venezuelano, solteiro, 
chefe de cozinha, nascido em Caracas - Venezuela, aos 22/05/1986, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oscar Alfredo Rodríguez Jiménez e de 
Monica del Pilar García de Rodríguez; A pretendente: CÍNTIA CRISTIANE DA SILVA, 
brasileira, solteira, administradora, nascida em Andirá - PR, aos 24/08/1975, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos da Silva e de Conceição 
Jesus da Costa Silva.

O pretendente: DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO brasileiro, divorciado, cabeleireiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Luiz Ribeiro Filho e de Maria de Fátima Ferreira dos Santos Ribeiro; 
A pretendente: JESSICA DE BESSA BOTELHO, brasileira, solteira, auxiliar de cabeleireiro, 
nascida em São Paulo - SP, aos 23/12/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edmar Domingos Botelho e de Carmem Silva de Bessa Botelho.

O pretendente: JEAN CARLOS CHAVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, segurança, nascido 
em São Paulo - SP, aos 26/03/1994, residente e domiciliado neste São Paulo - SP, fi lho de 
Rosilene Chaves da Silva; A pretendente: KETLYN RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 02/01/1998, residente e domiciliada, neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Wagner Vieira da Silva e de Marcia Ribeiro dos Santos.

O pretendente: EVERTON SAINT CLAIR SOARES, brasileiro, solteiro, atendente, nascido 
em São Paulo - SP, aos 21/04/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Saint Clair Soares e de Edna de Almeida Lima Soares; A pretendente: 
DAIANE SECUNDO DOS SANTOS, brasileira, solteira, estudante, nascida em São 
Paulo - SP, aos 28/02/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jorge Pinheiro dos Santos e de Silmara Secundo dos Santos.

e sendo a pretendente: TATIANE TEOTÔNIO PEREIRA DAS NEVES, brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em Curvelo - MG, aos 03/03/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rodrigo Ferreira das Neves e de Dorotéa Teotônio 
Pereira; A pretendente: LUCICLEIDE NUNES DA SILVA, brasileira, divorciada, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Timbaúba - PE, aos 12/07/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Ramos Nunes da Rocha e de Luzia 
Severina da Silva Rocha.

O pretendente: FRANCISCO CLAUDIVAN ALVES SILVA, brasileiro, solteiro, armador, 
nascido em Triunfo - PB, aos 30/10/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Francisco Antonio da Silva e de Nicéia Rosendo Alves Silva; A pretendente: 
JESSYCA MOURA DA SILVA, brasileira, solteira, balconista, nascida em São Paulo - SP, 
aos 16/12/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
Guilherme da Silva e de Isoneide Felix de Moura.

O pretendente: FÁBIO PACHECO DO CARMO, brasileiro, solteiro, gerente, nascido em 
Distrito de Venda Nova, Município de Belo Horizonte - MG, aos 12/12/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson José do Carmo e de Priscila 
Pacheco; A pretendente: ROSIELLEN PERES CAMPOS, brasileira, solteira, supervisora, 
nascida em Nova Iguaçú - RJ, aos 04/04/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ademir Eleutero Campos e de Rosenete Peres Campos.

O pretendente: PAULO ARAUJO DA SILVA brasileiro, solteiro, auxiliar de transporte, 
nascido em Santo Antônio do Caiuá - PR, aos 16/11/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gama da Silva e de Maria Araujo da Silva; A 
pretendente: RUTE DE PAULA QUINTINO, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, 
nascida em São Paulo - SP, aos 07/11/1969, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Quintino e de Irene de Paula Quintino.

O pretendente: CRISTIANO MACHADO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, técnico em 
eletrônica, nascido em São Paulo - SP, aos 13/01/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Angelo de Souza Lima e de Vanilda Machado 
Cruz; A pretendente: GLEDIANE AROUCA DOS SANTOS, brasileira, solteira, auxiliar 
de enfermagem, nascida em Itabuna - BA, aos 21/03/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Arouca dos Santos e de Edna Maria dos 
Santos.

O pretendente: CLEUDSON FREITAS PEREIRA, brasileiro, solteiro, manobrista, nascido 
em Recife - PE, aos 22/05/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Necy Freitas Pereira Lira; A pretendente: ANDRÉIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 29/05/1982, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Erivaldo do Nascimento e de 
Maria Naide Oliveira do Nascimento.

O pretendente: JEFERSON SILVA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 25/07/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Gerson Alves de Sousa e de Andreia Patricia da Silva; A pretendente: MARIANE 
DA SILVA BRANCO, brasileira, solteira, agente de organização, nascida em São Pau-
lo - SP, aos 01/04/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Fernandes Alves Branco e de Iza Maria da Silva Branco.

O pretendente: MARCO ANTONIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 28/03/1971, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Antão da Silva e de Herminia Moreira de Deus; A pretendente: JOSIANE 
ALVES RAMOS, brasileira, solteira, farmacêutica, nascida em Taboão da Serra - SP, 
aos 29/04/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José dos 
Passos Pereira Ramos e de Joana Alves Ramos.

O pretendente: ADRIANO SANTANA DA SILVA, brasileiro, solteiro, sub encarregado 
administrativo, nascido em Jundiaí - SP, aos 01/12/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Santana da Silva e de Veranice Trindade da 
Silva; A pretendente: ANNA TERRA ALMEIDA FERREIRA, brasileira, solteira, gerente 
administrativa, nascida em São Paulo - SP, aos 10/02/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Neves Ferreira e de Helenice Almeida 
Ramos Ferreira.

O pretendente: EDY MICHAEL APARECIDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de 
cozinha, nascido em Embu - SP, aos 28/09/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Marcos da Silva e de Andrea Aparecida Costa; A 
pretendente: TATIENE APARECIDA CANDIDO, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 16/05/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Rodrigues Candido e de Silvana Aparecida Caetano.

O pretendente: DELMIRO JOSE DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, aposentado, 
nascido em Itabaianinha - SE, aos 19/11/1942, residente e domiciliado neste distrito, na 
rua Antonio Bauschert, nº 100, Jardim Capelinha, São Paulo - SP, fi lho de Jose Pedro 
dos Santos e de Odilia Venancia dos Santos; A pretendente: JOSEFA MARIA MOREI-
RA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Cansanção - BA, aos 11/09/1959, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Martiniano Joaquim Moreira e de 
Anita Maria Nunes.

O pretendente: ROGÉRIO DIAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, professor, nascido em 
São Paulo - SP, aos 06/05/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Domingos dos Santos e de Alice Dias dos Santos; A pretendente: MICHELLE 
CAROLINA DA SILVA MICHELETTI, brasileira, solteira, assistente social, nascida em 
São Paulo - SP, aos 28/07/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valdir Micheletti e de Maria Rosa da Silva Micheletti.

O pretendente: ADILSON ARMERINO GONÇALVES, brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em Perobal - PR, aos 27/03/1972, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Angelino Elias Gonçalves e de Lerina Armerino Gonçalves; A preten-
dente: MARIA ANETE DE ARAÚJO, brasileira, solteiro, revisora de qualidade, nascida 
em Acaraú - CE, aos 18/07/1961, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Camerino de Araújo e de Rita Laurita Pinto.

O pretendente: EDNALDO JOSÉ DA SILVA, brasileiro, divorciado, vigilante, nascido em 
Cortês - PE, aos 11/02/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Genéva Maria da Silva; A pretendente: CRISLEIDE LEMOS VARGENS, brasileira, 
solteira, nutricionista, nascida em Cândido Sales - BA, aos 20/09/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaildo de Almeida Vargens e de Nilsa 
Lemos Vargens.

O pretendente: WILSON MENDES GARCIA brasileiro, solteiro, auxiliar de instalação, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/04/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Joseval Ferreira Garcia e de Renilda Mendes dos Santos; A preten-
dente: KAROLLINE MACHADO DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 30/05/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Marcos Luis da Silva e de Lucivânia Souza Machado.

O pretendente: ANTONIO DA CRUZ PESSOA DA CUNHA, brasileiro, divorciado, portei-
ro, nascido em Beneditinos - PI, aos 14/09/1975, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Teodoro Pessoa da Fonseca e de Maria Carmelita Pessoa da 
Cunha; A pretendente: ADRIANA BARBOSA LIMA, brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Itapajé - CE, aos 29/12/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Ferreira Lima e de Maria de Fátima Barbosa Lima.

O pretendente: MARCELO BENEDITO DA SILVA brasileiro, solteiro, açougueiro, 
nascido em Recife - PE, aos 14/05/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marlene Francisco da Silva; A pretendente: ELÂNE CARNEIRO DA 
SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Moreno - PE, aos 23/09/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alves da Silva e de Francineide 
Carneiro da Silva.

O pretendente: GILMAURO FLORENCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido 
em Garanhuns - PE, aos 22/07/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luiz Florencio da Silva e de Quiteria Maria Florencio da Silva; A pretendente: 
ÂNGELA ELIAS GONÇALVES, brasileira, solteira, do lar, nascida em Foz do Iguaçu - PR, 
aos 02/06/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Angelino 
Elias Gonçalves e de Lerina Armerino Gonçalves.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: PHILIPE DE CARVALHO SPAGNUOLO, estado civil solteiro, 
profissão bancário, nascido em São Bernardo do Campo (1ºSubdistrito) - SP, no 
dia 04/10/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Octavio Spagnuolo e de Marcia Cristina Teixeira de Carvalho Spagnuolo. A 
pretendente: TATIANE BORGES MUNHOZ, estado civil divorciada, profissão 
bancária, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 26/09/1984, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Munhoz Neto e de 
Zelia Borges Munhoz.

O pretendente: VINICIUS AUGUSTO TRISTÃO, estado civil solteiro, profi ssão marce-
neiro, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 24/09/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alceu Tristão e de Vânia Máxima Rodrigues Tristão. 
A pretendente: RENATA MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente administrativo, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 24/08/1989, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio da Silva e de Ana 
Severo Marques.

O pretendente: RODRIGO MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão educador 
social, nascido em São Bernardo do Campo (1º Subdistrito) - SP, no dia 21/04/1986, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gervison Marcos 
Melão Monteiro e de Madalena Conceição Silva Melão Monteiro. A pretendente: 
ISABELLA MONTALVÃO ROSA, estado civil solteira, profi ssão analista comercial, 
nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 06/07/1989, residente e domici-
liada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Luciano Rosa e de Athena 
Montalvão Rosa.

O pretendente: LESLYN JAIME ALVES SILVEIRA FERNANDES, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 18/01/1981, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Léo Fernandes e de Dilva 
Silveira Fernandes. A pretendente: ERIKA ELISA IGLESIAS SUPELANO, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira elétrica, nascida na Colombia, no dia 08/04/1981, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Del Carmen Iglesias Mantilla 
e de Maria Teresa Supelano de Iglesias.

O pretendente: LEANDRO MOTTA BERZAGHI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 12/09/1977, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Pereira Berzaghi e de Maria Tereza 
Motta Berzaghi. A pretendente: QUELI CRISTINA DOS REIS, estado civil solteira, profi s-
são vendedora, nascida em Ibaiti - PR, no dia 15/06/1983, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eli Alves dos Reis e de Rosa Ferreira dos Reis.

O pretendente: RICARDO CESAR DOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Bastos, Comarca de Tupã - SP, no dia 21/04/1982, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio do Nascimento e de Elenita 
Vieira do Nascimento. A pretendente: MARIA CECILIA SATO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Bastos, Comarca de Tupã - SP, no dia 15/08/1981, residente e do-
miciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Toyoki Sato e de Maria Claudia Sato.

O pretendente: LUIZ ROBERTO LUCARELLI, estado civil solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 03/06/1964, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Lucarelli e de Irene Nogueira Lucarelli. A pretendente: 
APARECIDO DE PAIVA JÚNIOR, estado civil solteira, profi ssão maquiador/cabeleireiro, nascida 
em Colorado do Oeste - RO, no dia 09/05/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Aparecido de Paiva e de Irani Teodoro Anacleto de Paiva.

O pretendente: LEONARDO SANTORO FRUGIS, estado civil solteiro, profi ssão re-
presentante comercial, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 18/12/1984, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vito Leonardo Frugis 
Neto e de Rosangela Santoro Frugis. A pretendente: FABIANA GARCIA FRAGA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de marketing, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
no dia 04/08/1983, residente e domiciliada no Jardim Celeste, São Paulo - SP, fi lha de 
Simão Queiroz Fraga e de Maria Garcia Fraga.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA ILLIANO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 16/06/1982, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfonso Francisco Illiano e de Raulita Luisa Pereira Illiano. 
A pretendente: LARA MARINO BOLIVIA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida 
nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 29/12/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco José Bolivia e de Maria José Marino Bolivia.

O pretendente: DENIS DUHOVNI, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, nascido 
nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 01/08/1978, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdo Duhovni e de Sueli Miriam Duhovni. A pretendente: GIANE 
TURIK LAPCHIK, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Porto Alegre 
- RS, no dia 31/12/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Mário Breno Soibelmann Lapchik e de Denise Turik Lapchik.

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

18º Subdistrito - Ipiranga
Karine Maria Famer Rocha Boselli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: VICTOR AFONSO PINHEIRO, de nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico de usinagem, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 
(16/02/1993), residente e domiciliado na Cidade Nova Heliópolis, São Paulo - SP, fi lho 
de Almir Pinheiro Araujo e de Maria Raquel da Silva Pinheiro. A pretendente: AMANDA 
BELO DE FIGUEIREDO, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (07/08/1998), residente e do-
miciliada na Cidade Nova Heliópolis, São Paulo - SP, fi lha de José Alcides de Figueiredo 
e de Ana Claudia Belo da Silva. NIHIL

O pretendente: RICARDO AUGUSTO ALVES LADIKA, de nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
no dia (16/01/1983), residente e domiciliado na Vila Nair, São Paulo - SP, fi lho de José 
Moacir Ladika e de Maria Helena Alves Ladika. A pretendente: ALINE CRISTINA RUFO, 
de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (22/07/1986), residente e domiciliada na Vila Nair, São Paulo 
- SP, fi lha de Luis Carlos Rufo e de Antonia Arruda de Souza Rufo. NIHIL

O pretendente: ODAIR GOMES VICENTIM, de nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão contador, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (12/08/1986), 
residente e domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Valdemir Vicentim e de 
Silvana França Gomes Vicentim. A pretendente: VANESSA CHRISTINA LASCALLA, 
de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente fi scal, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (31/07/1982), residente e domiciliada em Arapuá, São Paulo - SP, 
fi lha de Mario Lascalla e de Vanda Maria Junqueira Lascalla. Obs.: Cópia do Edital de 
Proclamas recebida do O.R.C.P.N. e de Interdições e Tutelas de São Caetano do Sul - 
SP. NIHIL
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 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RODNEY BATISTA FAUSTINO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Osasco, SP, no dia (21/03/1987), residente e domiciliado em Itapevi, SP, fi lho 
de Ulisses Mário Faustino e de Elisamara Batista Faustino. A pretendente: CLEONICE 
MORAIS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida 
em São João do Paraíso, MG, no dia (18/05/1991), residente e domiciliada neste Distrito, 
fi lha de Adenir Bento Pereira e de Cleide Morais Pereira.

O pretendente: JOELSON NUNES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Jequié, BA, no dia (20/10/1980), residente e domiciliado neste Distrito, fi lho 
de Antonio Nunes Pereira e de Leonora Maria de Jesus. A pretendente: JAQUELINE 
ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jequié-BA, 
no dia (01/08/1996), residente e domiciliada em Jequié, BA, fi lha de Henrique Raimundo 
dos Santos e de Jucilene Andrade Santos.

O pretendente: EDILSON OLIVEIRA NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Tanhaçu, BA, no dia (07/10/1984), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Joaquim Novais e de Lindaura Rosa Oliveira Novais. A 
pretendente: JACQUELINE LIMA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar contábil, 
nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/03/1986), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maurício Gomes Ramos e de Ivaneide Lima Bastos Ramos.

O pretendente: BRUNO ROCHA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
operações, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/06/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gileno Antonio de Oliveira e de Maria Zelia Ferreira da Rocha. 
A pretendente: ELBIA DE SOUSA MOURA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar líder de 
caixa, nascida em Picos, PI, no dia (08/07/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Josemar Batista de Moura e de Eva Matildes de Sousa Moura.

O pretendente: JOSÉ FABIO LIMA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de logística B, nascido em Buíque, PE, no dia (06/07/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rafael da Silva e de Maria de Fatima de Lima. A 
pretendente: RAQUEL MARIA DE LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em Buíque, PE, no dia (26/11/1989), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Cicero da Silva Filho e de Josefa Antonia de Lima Silva.

O pretendente: DJAIR PEREIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (01/06/1994), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marizete Pereira Ribeiro. A pretendente: JAQUELINE MACHADO 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão cabelereira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (06/12/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Josué Luiz do Nascimento e de Regina Di Passi Machado.

O pretendente: JHONATAN VIANA CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido neste Distrito, SP, no dia (14/02/1998), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo dos Santos Correia e de Sebastiana Maria Viana. 
A pretendente: ALANA VANESSA ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, SP, no dia (13/01/2000), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisca Alves de Sousa.

O pretendente: ANDRÉ LUCAS CALIXTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (06/01/1996), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Gomes da 
Silva e de Ana Lúcia Ferreira Calixto. A pretendente: STEFANY APARECIDA MORAES 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, 
Pirituba, SP, no dia (30/06/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Fábio Pereira da Silva e de Hellen Cristina da Silva Moraes.

O pretendente: THIAGO MARTINS ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão técnico segu-
rança do trabalho, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/01/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Simplicio Rocha e de Teresa Martins. A 
pretendente: TAMIRES GABRIEL TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista ad-
ministrativo, nascida em Sorocaba, SP, no dia (20/01/1991), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Teixeira e de Marcia Gabriel da Silva.

O pretendente: FILIPE AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
economista, nascido nesta Capital, SP, no dia (28/09/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson de Oliveira Filho e de Maria de Fatima Silva de 
Oliveira. A pretendente: LILIAN MOTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida neste Distrito, SP, no dia (09/03/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira da Silva e de Maria de Lourdes Mota da Silva.

O pretendente: CICERO PINHEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Catende, PE, no dia (15/09/1973), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Soares da Silva e de Tereza Pinheiro da Silva. A pretendente: 
MARIA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Pombos, PE, no dia (10/12/1967), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria José da Silva.

O pretendente: DORGIVAL JOSÉ DE NORONHA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Caetés, PE, no dia (11/12/1970), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Alexandre de Noronha e de Josefa Maria da Conceição. A 
pretendente: MARIA HELENA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora de 
idosos, nascida em Baependi, MG, no dia (10/01/1962), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Noel da Silva e de Mariana Maria da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pu-
blicitário, nascido nesta Capital, SP, no dia (04/08/1985), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ariovaldo Sanchez da Silva e de Maria Socorro dos Santos 
Silva. A pretendente: CAROLINE ORTIZ DE CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida neste Distrito, SP, no dia (11/10/1983), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ortiz de Camargo Junior e de Maisy Diogo 
de Faria de Camargo.

O pretendente: REINALDO APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão servente, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (03/11/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Aluizio Antonio da Silva e de Maria Aparecida Raimunda. A pretendente: 
BRUNA DOS SANTOS SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Coelho Neto, MA, no dia (09/12/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Evilásio Gomes de Sousa e de Maria de Fátima Silva dos Santos.

O pretendente: LEONARDO CORREIA MOTA, estado civil solteiro, profi ssão ferroviário, 
nascido neste Distrito, SP, no dia (09/10/1984), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Orlando Correia Mota e de Cícera Maria da Conceição Mota. A 
pretendente: JENIFFER ANTONIA BRIZUELA ALFONSO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Ciudad Del Este, Paraguai, no dia (31/05/1994), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oscar Ramon Brizuela e de Gertrudis Teresa 
Alfonso Ullon de Brizuela.

O pretendente: MARCIO GONÇALVES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (17/09/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Assirema Gonçalves de Souza. A pretendente: LINDIANA 
SILVA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão cabelereira, nascida em Itaberaba, BA, 
no dia (06/02/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Santos Costa e de Maria Vanilda Moura da Silva.

O pretendente: NELSON BRAZ DE ARAUJO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (06/12/1983), residente e domiciliado neste 
Distrito, Sâo Paulo, SP, fi lho de Nelson Braz de Araujo e de Maria Rizoneide de Araujo. 
A pretendente: IRACILDA SANTANA GAMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Anadia, AL, no dia (06/11/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Umberto Gama e de Maria Aparecida Santana Gama.

O pretendente: PEDRO EURICO FLAUSINO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi s-
são fotógrafo, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (02/02/1990), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rivaldo Nunes de Almeida e de Rosa 
Maria Flausino. A pretendente: STEFFANY GONÇALVES DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Formosa, GO, no dia (01/08/1993), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Marcio Martins do 
Nascimento e de Josenilda Lima Gonçalves.

O pretendente: EVERTON DA SILVA DORO, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Várzea Paulista, SP, no dia (17/03/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias José Doro e de Maria Aparecida Pereira da Silva. 
A pretendente: ANA CAROLINA BARSOTI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Carapicuíba, SP, no dia (04/09/1991), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Claudio da Silva e de Florisa 
Barsoti de Oliveira Silva.

O pretendente: FERNANDO ISIDORO CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (20/12/1978), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Laercio Ferreira Campos e de Francisca Martinha Campos. A 
pretendente: CATIA REGINA DE QUEIROZ, estado civil divorciada, profi ssão embaladeira, 
nascida nesta Capital, Alto da Móoca, SP, no dia (13/02/1974), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sinézio Queiroz e de Aparecida Cardoso Queiroz.

O pretendente: ÂNDERSON DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nico em balanças, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (24/10/1987), residente e 
domiciliado neste Distrito, Sâo Paulo, SP, fi lho de João Pereira da Silva e de Marilene 
Farias dos Santos Silva. A pretendente: SUELEN DA SILVA LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (02/09/1991), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Ferreira de Lima e de 
Ester da Silva.

O pretendente: JAMES PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/10/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dermivaldo Pereira dos Santos e de Rosemeire da 
Costa. A pretendente: DANIELE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, SP, no dia (21/07/1994), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Oscar Rodrigues da Silva e de Sonia Maria 
da Silva.

O pretendente: LUCAS BRUM DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido 
em Fortaleza, CE, no dia (06/04/1995), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Derli Brum da Silva e de Roberta de Oliveira da Silva. A pretendente: LUANA 
MACÊDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (13/07/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson 
Pereira da Silva e de Sandra dos Anjos Macêdo da Silva.

O pretendente: VICTOR DO NASCIMENTO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (22/12/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rubens Alves e de Cristina Aparecida do Nascimento. A pretendente: 
ELIZANGELA PATROCINIO DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (18/01/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge Patrocinio de Moraes e de Luzia da Cruz Arthur.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

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

14º Subdistrito - Lapa
Juliana Patu Rebello Pinho - Ofi cial
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O pretendente: CAIO AUGUSTO BELLO MATIAS, profi ssão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jundiaí - SP, data-nascimento: 04/07/1988, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogério Moreira Matias e de Marcia Bello 
Matias. A pretendente: GLAUCIA PIMENTEL SPERA, profi ssão: engenheira eletricis-
ta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/03/1988, 
residente e domiciliada em Caieiras - SP, fi lho de Waldemar Spera e de Maria Vania 
Cavalcante Pimentel Spera.

O pretendente: LEONARDO ÁVILLA MIGUEZ, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: registrado nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 12/08/1993, 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Luis Silva Miguez 
e de Maria Elly Ávilla Tavares Miguez. A pretendente: LARISSA APARECIDA TEIXEI-
RA DE SOUZA, profi ssão: bancário, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Liberdade - SP, data-nascimento: 23/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ulisses Carvalho de Souza e de Regina Maria Pinto Teixeira 
de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

O pretendente: DIONE VIEIRA SILVA, nascido em Frecherinha - CE, no dia 22/05/1984, 
estado civil solteiro, profi ssão vigilante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria do Socorro Vieira da Silva. A pretendente: CRISTIANE SILVA 
SANTOS, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/04/1975, estado civil divorciada, pro-
fi ssão dona de casa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Raimundo Carmo dos Santos e de Judite Silva Brasileiro. NIHIL

        1º Subdistrito - da Sé
Geny de Jesus Macedo Morelli- 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:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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:

O pretendente: MARCIEL EDSON MELO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em Pesqueira, PE, no dia (11/02/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Marcilio Edvaldo dos Santos e de Cleide Maria Melo dos Santos. A 
pretendente: CAROLINE CRISTINA RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (24/06/1990), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de José Maria Rodrigues e de Maria Risolândia Mateus Rodrigues.

O pretendente: GABRIEL RUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em auto-
mação industrial, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Manoel Roberto da Silva e de Isabel Aparecida Ruiz da Silva. A 
pretendente: VANESSA MORAES SOUZA COSTA, estado civil solteira, profi ssão professora 
de educação infantil, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1982), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Henrique de Souza Costa e de Inês Francisco de Moraes.

O pretendente: LUIZ HERLON CUSTÓDIO CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Arneiroz, CE, no dia (30/12/1973), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Francisco José Carvalho Pessoa e de Socorro Maria Custódio Pessoa. A 
pretendente: MARIA VANUSA RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Mombaça, CE, no dia (08/12/1978), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de José Rodrigues Sobrinho e de Maria Nair Ramos de Sousa.

O pretendente: ALAM DE SOUZA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
montagem, nascido em Campo Formosa, BA, no dia (23/11/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Alaércio da Silva Gonçalves e de Normaete Pereira de Souza. A 
pretendente: ALINE DE PAULA BERNARDINO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em Santo André, SP, no dia (01/10/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Airton de Sousa Bernardino e de Ellis Regina de Paula Bernardino.

O pretendente: GILBERTO DE ALBUQUERQUE BORGES, estado civil solteiro, profi s-
são soldador, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/02/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Alberto Cassimiro Borges e de Roseli de Albuquerque Borges. A 
pretendente: VANUZA FERREIRA DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Varzelândia, MG, no dia (07/11/1989), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Djalma Ferreira da Rocha e de Colodiana Lopes da Rocha.

O pretendente: FÁBIO FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão radiolo-
gista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/11/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Francisco Joaquim do Nascimento e de Francisca Assunção Ferreira de Sousa. A 
pretendente: JULIANE DOS SANTOS MACEDO, estado civil solteira, profi ssão controladora 
de acesso, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/09/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Manoel Feitosa de Macedo e de Jovita Jesus Tolentino dos Santos.

O pretendente: JOÃO CEZÁRIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido 
em Coruripe, AL, no dia (18/01/1978), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Arlindo 
Cezário da Silva e de Maria Salete Santos Davi. A pretendente: CLAUDICELIA MARIA 
DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Piranhas, AL, no dia 
(22/01/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Josefa Maria da Conceição.

O pretendente: MAURICIO WINGERT LIMA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Maurino de Lima e de Ivone Wingert. A pretendente: DANIELE 
SANTOS DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão assistente de supply chain, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/10/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
José Fernandes de Sousa e de Romilce Santos de Sousa.

O pretendente: JEFFERSON LUIZ PONTE MACIEL, estado civil divorciado, profi ssão 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1984), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Luiz Carlos Ferreira Maciel e de Dalva Maria da Silva Ponte Maciel. A 
pretendente: ADRIANA FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão coorde-
nadora fi nanceira, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (18/03/1980), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de José Fernandes da Silva e de Clara Pilan da Silva.

O pretendente: JOSE MOACIR PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Campina Grande, PB, no dia (05/05/1962), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Jose Augusto Pereira e de Maria Jose da Silva. A pretendente: NORMA 
LUCIA SANTOS DAS VIRGENS, estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida em 
Pineiros, ES, no dia (12/01/1969), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Edvaldo 
José das Virgens e de Maria Carolina dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/10/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Adilson Galvão de Carvalho e de Geni Pereira de Carvalho. A pretendente: 
TAMIRES PEREIRA DO BONFIM, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, 
nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (05/10/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Francisco Pereira do Bonfi m e de Clara Lucia Pereira de Souza.

O pretendente: ALAN JONES DE ABREU REIS, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/11/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Raimundo Dantas dos Reis e de Astrogilda Costa de Abreu Reis. A preten-
dente: JACQUELINE DE OLIVEIRA BARASOLI, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (02/12/1985), residente e domiciliada em Santo 
André, fi lha de José Agostinho Barasoli e de Vilma Alves de Oliveira Barasoli.

O pretendente: MOISÉS COUTO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão pastor, nascido em Santo 
André, SP, no dia (28/10/1982), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Moisés Gon-
zaga Lima e de Maria Sidonia Couto Lima. A pretendente: JOVANIA DOS SANTOS ALBINO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Sobral, CE, no dia (25/07/1983), residente e 
domiciliada em Sobral, fi lha de Antonio Albino Neto e de Benedita dos Santos Albino.

O pretendente: MARCIO CARVALHO GOIS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Manoel de Gois e de Maria Gilsa de Carvalho Gois. A pretendente: ARIANE 
DUARTE DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (18/01/1985), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Juscelino Vieira 
de Moura e de Maria Augusta Pereira Duarte.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de controladoria, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/04/1986), residente e domiciliado 
em Guarulhos, fi lho de Edson Correia de Lima e de Lucineide de Souza Rodrigues Lima. 
A pretendente: ALAIS MORAES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista de rh, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/07/1991), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Ednei Lima de Souza e de Maria Salete Moraes Souza.

O pretendente: LUIZ ANTONIO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Campina da Lagoa, PR, no dia (30/12/1967), residente e domiciliado em São 
José dos Pinhais, fi lho de Luiz Pereira e de Mariana Conceição Silva Pereira. A pretendente: 
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1977), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Luis Edvaldo da Silva e de Benedita Aparecida Scarabello.

O pretendente: FLÁVIO SILVA DA PAZ, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Maceió, AL, no dia (06/10/1994), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Manoel Ferreira da Paz e de Maria José Silva de Albuquerque. A pretendente: 
CAROLAINE DOS SANTOS TERTULINO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/05/1997), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Sonia Maria dos Santos Tertulino.

O pretendente: LENICIO LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão enfestador 
de roupas, nascido em Esperança, PB, no dia (30/03/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Cícero Silva de Oliveira e de Josefa Lopes de Oliveira. A pretendente: 
ANA PAULA QUEIROZ SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Arapiraca, AL, no dia (11/01/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Elias 
Queiroz Silva e de Maria Graciete Valerio Queiroz.

O pretendente: LINDOARTE DA SILVA BERNARDO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Caruaru, PE, no dia (27/12/1986), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Barnabé Bernardo Filho e de Maria Lucia da Silva Bernardo. A pretendente: SORAIA 
PESSOA ALVES, estado civil solteira, profi ssão operadora de supermercado, nascida 
em Canarana, BA, no dia (11/04/1981), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Dermival Bispo Alves e de Deijanira Pessoa da Silva.

O pretendente: ALEXANDRO ALENCAR DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão 
gráfi co, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de José Americo de Castro e de Jacira Alencar de Castro. A pretendente: 
ELIZANGELA DA SILVA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Pindobaçu, BA, no dia (20/06/1979), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José 
Adelcino Vieira e de Doralice Novais da Silva.

O pretendente: BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de orçamentos, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Marinez Batista de Oliveira. A pretendente: CAMILA PORFIRIO 
DE MELO, estado civil solteira, profi ssão agente de vendas, nascida em Natal, RN, no dia 
(03/10/1988), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Erineide Porfi rio de Melo.

O pretendente: ELTON LUIZ FERREIRA DE CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão 
ferramenteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Luiz Antonio Alves de Carvalho e de Niura Ferreira de Carvalho. A 
pretendente: ROSANA SOUZA FERREIRA DAS VIRGENS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1992), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Givaldo Ferreira das Virgens e de Iraci Pereira de Souza.

O pretendente: THIAGO RAMOS PERRENCELLI, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Eduardo Perrencelli e de Gislene Ramos da Silva. A pretendente: 
THAMIRES CILENE SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (08/05/1995), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Moises Jorge da Silva e de Maisa Aparecida de Jesus Santos.

O pretendente: JOSÉ ROBSON DE MELO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ma-
nobrista, nascido em Bom Conselho, PE, no dia (26/02/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José Quirino dos Santos Neto e de Maria Barbosa de Melo Santos. 
A pretendente: GLAUCIA MARTINS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1977), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Antonio Aparecido dos Santos e de Rosa Martins dos Santos.

O pretendente: ANDERSON SOARES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Renato Garcia do Nascimento e de Maura Lucia Soares. A pretendente: 
LIDIA MARIA MARQUES DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/11/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Sergio Barboza de Castro e de Marcia Maria Marques de Castro.

O pretendente: ALEX SANDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (15/09/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Manoel Ricardo da Silva e de Lúcia Maria da Silva. A pretendente: 
MIRIAM BASTOS DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão subgerente, nascida em 
Porto Feliz, SP, no dia (24/04/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Altino 
Clario de Morais e de Cleide Lucia Bastos de Morais.

O pretendente: ANDRÉ DA SILVA DAMASCENO, estado civil solteiro, profi ssão cirurgião 
dentista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José dos Santos Damasceno e de Elisabete da Silva Damasceno. A 
pretendente: ELISABETE DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão analista de sinistro 
PL, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1974), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de José do Carmo Candido e de Maria José do Carmo.

O pretendente: DANIEL GUTIERRES RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão ven-
dedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1983), residente e domiciliado em Santo 
André, fi lho de Dorival Sanches Rodrigues e de Clair Gutierres Rodrigues. A pretendente: 
CINTHIA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista fi scal, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/07/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Raimundo 
Souza da Silva e de Doraci Aparecida Rosa da Silva.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO MANZANO, estado civil solteiro, profi ssão planejador 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Wilson Manzano e de Aloma dos Santos Manzano. A pretendente: 
FABIOLA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (21/06/1979), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio Hilario 
Ramos e de Maria Edivalda Ramos.

O pretendente: HENRIQUE RICARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão coorde-
nador administrativo, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (19/11/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Antonio da Silva Feitoza e de Marlene Brigida da Silva. 
A pretendente: LUANA ESTEFANI DE SOUSA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
protética, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/03/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de José de Sousa Barbosa e de Maria Elza de Sousa Barbosa.

O pretendente: DANILO DE JESUS CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/02/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Nelson Alves Cavalcante e de Neusa Rosa de Jesus Cavalcante. A 
pretendente: KARINA SANTANA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/1993), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Marcio Candido Ferreira e de Rita de Cassia Alves Santana.

O pretendente: DANIEL DE MELO CARUSO, estado civil solteiro, profi ssão taxista, nascido 
em Santo André, SP, no dia (07/01/1986), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Sergio Caruso e de Maria José de Melo Caruso. A pretendente: JULIANA BACCARINI 
DANTAS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(16/12/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Joselito Alves Dantas e de 
Silvana Baccarini Dantas.

O pretendente: EDMAR FALCARI DIAS, estado civil divorciado, profi ssão pintor autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1976), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Benedicto Sebastião Lourenço Dias e de Luzia Falcari Dias. A pretendente: LUCIANA 
SOARES DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão secretária, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (18/07/1974), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Protasio Soares 
de Lima e de Eva Soares de Lima.

O pretendente: FABIO PRATES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1976), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Fidencio Prates de Souza e de Altacir Soares de Souza. A pretendente: DENISE 
DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/1986), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Manoel Rodrigues dos Santos e de Onézima de Fatima.

O pretendente: LUÍS CÉSAR PIETRONTE, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
de caminhoneiro, nascido em Olímpia, SP, no dia (08/10/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Osmar Pietronte e de Cicera Brandina da Costa Pietronte. A pre-
tendente: DULCILENE ABILIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/04/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Francisco Abilio da Silva e de Laurita Gonçalves da Cruz Nascimento.

O pretendente: FÁBIO MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão vistoriador, nascido em 
Santo André, SP, no dia (25/03/1983), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
José Adelton Muniz e de Maria do Carmo Nascimento Muniz. A pretendente: ANDRÉA 
ORTIZ SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de loja, nascida em São Caetano 
do Sul, SP, no dia (19/03/1981), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Josias 
Santana Silva e de Zoraide Ortiz do Amaral.

O pretendente: HAILTON JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em Chorrochó, BA, no dia (07/06/1987), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Bartolomeu José dos Santos e de Josefa Maria da Silva Lima Santos. A pretendente: 
ELLEN CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/03/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Aguinaldo José dos Santos e de Maria Nidia Gonçalves Cota.

O pretendente: LEANDRO PAVANI, estado civil solteiro, profi ssão corretor, nascido em 
Santo André, SP, no dia (21/10/1986), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Valdir 
Pavani e de Elizabete Donizete Gomes Pavani. A pretendente: VANESSA DE SOUSA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em Santo André, SP, no dia 
(24/05/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Genival Viana da Silva e 
de Celia Zulmira de Sousa Silva.

O pretendente: MIGUEL ANGELO MORENO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Miguel Angelo Alves Vieira e de Joselia da Purifi cação Moreno 
Vieira. A pretendente: CONCEIÇÃO PEREIRA LAVOR, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Rio de Contas, BA, no dia (08/12/1983), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de José Alves de Lavor e de Avanilde do Rosário Pereira.

O pretendente: LUCIANO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão confeccionador de 
pneus, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/05/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Natalicio José da Silva e de Josefa Beserra da Silva. A pretendente: TERESINHA 
DE FÁTIMA SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão assistente de recursos 
humanos, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (23/11/1987), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Valter Manoel do Nascimento e de Lúcia de Fátima Silva do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ BARROS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Jurema, PE, no dia (04/01/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Conrado José dos Santos e de Adélia Antonia Barros Correia. A pretendente: 
DAMIANA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Catarina, CE, no dia (17/08/1974), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Antonio Pereira Filho e de Maria Pereira da Silva.

O pretendente: ERIVALDO RUFINO DE SENA, estado civil solteiro, profi ssão encarre-
gado, nascido em Palmeira dos Índios, AL, no dia (13/07/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Edzelma Rufi no de Sena. A pretendente: CAMILA SCIENCIO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente em recursos humanos, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/04/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Deodato Soares dos Santos e de Simone Soares Sciencio.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ELIFAZ DA SILVA TANAKA solteiro, controlador de acesso, nascido em 
04/04/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Massaharu Tanaka e de Luzia Aparecida da Silva; A pretendente: FABIOLA GALDI-
NO MOREIRA, solteira, autonoma, nascida em 30/11/1989, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Jaime Xavier Moreira e de Fabiane 
Aparecida Galdino.

O pretendente: SADRAQUE FLÔR DA SILVA, solteiro, jardineiro, nascido em 09/03/1970, 
natural de Palmares - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Zito 
Flôr da Silva e de Antonia Maria da Conceição; A pretendente: SANDRA CRISTINA 
MACHADO, solteira, analista administrativo, nascida em 22/04/1976, natural de Altônia 
- PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Benedito Machado e 
de Altanice Maria de Andrade Machado.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES ROSA solteiro, auxiliar de serviços operacionais, 
nascido em 26/01/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de João Batista da Rosa e de Geralda Rodrigues Passos Rosa; A pretendente: 
ELIZABETH MACEDO ALVES, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 29/04/1976, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Ogeferson 
Teles Alves e de Laura Macedo dos Santos.

O pretendente: JOÃO PAULO DOS REIS SANTOS, solteiro, porteiro, nascido em 
30/03/1981, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de João Souza dos Santos e de Maria de Lourdes dos Reis Santos; A pretendente: 
VANIA DOS SANTOS, divorciada, cabeleireira, nascida em 27/06/1975, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de José Camargo dos Santos 
e de Ermita Maria dos Santos.

O pretendente: ALAN CARLOS TAVARES solteiro, paralegal, nascido em 28/04/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aloisio 
Carlos Tavares e de Alvanir Acioli Tavares; A pretendente: AMANDA OLIVEIRA DA SIL-
VA, solteira, recepcionista, nascida em 24/05/1991, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em Taboão da Serra - SP, fi lha de Paulo Ferreira da Silva e de Regiane 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: JOÃO ALEXANDRE SBELUTTI SANTANA, solteiro, vendedor, nascido 
em 27/07/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de João Batista de Souza Santana e de Yara Célia Sbelutti Coelho; A pretendente: 
BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA, solteira, operadora de caixa, nascida em 11/03/1992, 
natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de 
Edmilson Rocha de Oliveira e de Mirian dos Santos Oliveira.

O pretendente: JONES DE OLIVEIRA REIS, solteiro, vendedor, nascido em 16/07/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roque 
dos Santos Reis e de Marinalva Oliveira da Silva; A pretendente: LOHANNA SANTA-
NA, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 22/08/1995, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em Itapecerica da Serra - SP, fi lha de José Ferreira de Santana 
e de Simone Cosma Santana.

O pretendente: GILENO EGIDIO DA SILVA, solteiro, autônomo, nascido em 16/05/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Egidio da Silva e de Maria José Antonia da Silva; A pretendente: ANA PAULA ARAUJO 
E SOUSA, solteira, operadora de caixa, nascida em 28/08/1990, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Gilverlam Medeiros e Sousa e 
de Maria Eridam Gualberto de Araujo e Sousa.

O pretendente: PAULO DE SOUZA CHAGAS, solteiro, eletricista, nascido em 24/10/1972, 
natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Constan-
tino Chagas e de Maria Antonia de Souza Chagas; A pretendente: CÍNTIA CRISTINA 
FONSECA DO CARMO, solteira, administradora, nascida em 17/03/1979, natural de Rio 
de Janeiro - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Isaias Francisco do 
Carmo e de Marly Sodré da Fonseca.

O pretendente: MAURICIO DA SILVA PEREIRA solteiro, ajudante, nascido em 11/09/1991, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcelio 
Souza Pereira e de Luciene Fermosino da Silva; A pretendente: NAIARA LEANDRO 
SILVA, solteira, do lar, nascida em 19/09/1993, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Josemar Leandro da Silva e de Amalia Francisca 
Neta Silva.

O pretendente: JOSÉ MILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, solteiro, cozinheiro, nascido 
em 29/03/1978, natural de Nova Soure - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Batista dos Santos e de Maria das Graças Alves de Oliveira; A pretendente: 
PATRICIA ALVES DE MIRANDA, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 06/06/1990, 
natural de Nova Soure - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de José 
Paulino de Miranda e de Maria Dulce Alves de Oliveira.

O pretendente: VINÍCIUS GABRIEL DUQUE RIBEIRO, solteiro, atendente, nascido em 
07/02/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Duque Ribeiro e de Maria José da Silva; A pretendente: CAMILA FERREIRA 
DA SILVA, solteira, atendente, nascida em 26/12/1988, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Almir Ferreira da Silva e de Marinalva 
Cardoso da Silva.

O pretendente: DEIVID LIMA PAULINO solteiro, atendente, nascido em 13/07/1991, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Jader Araujo Paulino e de Rozenir Lima do Nascimento; A pretendente: MARIROSE 
SANTOS DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 30/03/1991, natural de Jequié - BA, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Valdeli Nunes da Silva e de Maria 
Lucia Dias dos Santos.

O pretendente: PAULO ROBERTO FRAGOSO , divorciado, gerente administrativo, 
nascido em 27/05/1961, natural de Itararé - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Antonio Delfi no Fragoso e de Olinda de Souza Fragoso; A pretendente: 
ROSINEIDE SANTOS, divorciada, representante de vendas, nascida em 05/04/1972, 
natural de Maceió - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de José Cabral 
dos Santos e de Marluce da Conceição Santos.

O pretendente: BRUNO FERRAZ DE ARAUJO, solteiro, técnico em segurança do 
trabalho, nascido em 19/05/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Oziel Gonzaga de Araujo e de Vitoria Martins Ferraz; A preten-
dente: ALESSANDRA COSTA REIS, solteira, operadora de telemarketing, nascida em 
23/08/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio de Oliveira Reis e de Maria Costa da Silva.

O pretendente: ELIAS BATISTA SILVA, solteiro, auxiliar de controle de tráfego, nascido 
em 18/09/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Clementino da Silva e de Elenice Batista Santos; A pretendente: MARIA 
EDINALDA DA SILVA, solteira, monitora de esportes e lazer, nascida em 01/06/1992, 
natural de Manari - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Herculano 
da Silva e de Eurides Maria de Jesus.

O pretendente: LUCIANO MARTINS DE SOUSA, solteiro, auxiliar de serviços, nascido 
em 27/07/1975, natural de Ponte Nova - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Milton Martins de Souza e de Maria Antônia de Souza; A pretendente: ROSIMEIRE 
NUNES DE SOUSA, solteira, cabeleireira, nascida em 13/09/1976, natural de Poções - BA, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Nilda Nunes de Sousa.

O pretendente: DIEGO ADRIANO TOLEDO DE SANTANA solteiro, motorista, nascido em 
19/05/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Espedito Higino de Santana e de Lucia Aparecida Toledo; A pretendente: THAIS HIGINO 
SANT'ANNA DA SILVA, solteira, operadora de telemarkting, nascida em 23/08/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
de Assis da Silva e de Francisca Maria Higino de Sant'anna Silva.

O pretendente: DANIEL FERREIRA DOS ANJOS , solteiro, socorrista, nascido em 
09/02/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Dirceu Ferreira dos Anjos e de Juraci Faustino dos Anjos; A pretendente: ELIANE 
GOMES DA SILVA, divorciada, autônoma, nascida em 16/09/1983, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Carlito Alexandrino da Silva e 
de Maria das Dores Gomes da Silva.

O pretendente: DALTO JAEGER HAHN , divorciado, autônomo, nascido em 26/11/1961, 
natural de Torres - RS, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Borges 
Hahn e de Eni Jaeger Hahn; A pretendente: FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES, 
divorciada, estudante, nascida em 24/10/1979, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Pereira Guimarães e de Maria do 
Rosario Oliveira Guimarães.

O pretendente: MARCOS FERREIRA DA SILVA, divorciado, taxista, nascido em 
05/02/1976, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Odilon Francisco da Silva e de Maria Conceição Ferreira da Silva; A pretendente: MARIA 
IVANEIDE DE LIMA MACIEL, divorciada, manicure, nascida em 06/01/1970, natural de 
Lagoa dos Gatos - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Manoel José 
Maciel e de Inerina Carmelita de Lima Maciel.

O pretendente: EDMARCIO DE OLIVEIRA SILVA , solteiro, auxiliar de limpeza, nascido 
em 28/06/1979, natural de Guanambi - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Pedro Costa da Silva e de Isolina Martins de Oliveira; A pretendente: MARIA 
ROSEMARY RIBEIRO, solteira, diarista, nascida em 22/07/1973, natural de Ponte Nova 
- MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Valdevino da Rocha Ribeiro e 
de Altina Francisca da Silva Ribeiro.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MENDONÇA NEVES, solteiro, autônomo, nascido 
em 12/04/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José de Paulo Neves e de Maria Neuza Teixeira Mendonça Neves; A pretendente: 
CRISTINA PINGITURO LOPES, solteira, secretária, nascida em 19/05/1993, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de João Teodoro Lopes 
e de Filomena Pingituro Lopes.

O pretendente: CLEODON DANTAS DE MEDEIROS, divorciado, motorista, nascido em 
15/08/1974, natural de Santa Luzia - PN, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Aelia Dantas de Medeiros; A pretendente: MARLUCE CARDOSO DE OLIVEIRA, solteira, 
do lar, nascida em 20/08/1983, natural de Santa Luzia - PB, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lha de José Etelvino de Oliveira e de Cleonice Cardoso de Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE DIAS FERREIRA , solteiro, limpador de vidros, nascido em 
08/12/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Dorival Ferreira e de Edeneia Pereira Dias; A pretendente: ISABEL CRISTINA MAR-
CELINO, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em 02/12/1988, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Walmir Rabello Marcelino e de Marli 
Aparecida do Val Marcelino.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA, solteiro, barbeiro, nascido em 
17/09/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Elson Sousa de Lima e de Rosana Aparecida da Silva Lima; A pretendente: JÉSSICA 
APARECIDA DA SILVA, solteira, cabeleireira, nascida em 20/01/1993, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Severino José da Silva 
e de Geralda Aparecida da Silva.

O pretendente: ANDRÉ GONÇALVES MOREIRA divorciado, técnico de telefonia, nascido 
em 23/11/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de João Moreira da Silva e de Joana Maria Gonçalves Moreira; A pretendente: BRUNA 
MACHADO FOGOLIN, divorciada, operadora de caixa, nascida em 18/01/1994, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Agenor Fogolin 
e de Francisca Machado.

O pretendente: GENIVALDO FEITOZA BARBOSA, solteiro, frentista, nascido em 
15/05/1991, natural de Paulo Afonso - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Geneci Estevão Barbosa e de Veronilda Feitoza Barbosa; A pretendente: ALINE 
ARAUJO PEREIRA, solteira, do lar, nascida em 11/02/1998, natural de Paulo Afonso - 
BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Rodrigues Pereira e 
de Gislene Araujo Silva Pereira.

O pretendente: VALDINEY DIAS MACEDO, solteiro, vigilante, nascido em 09/04/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdenor 
Dias Macedo e de Maria Ferreira dos Santos Macedo; A pretendente: SCARLATH SILVA 
DE OLIVEIRA, solteira, estudante, nascida em 12/02/1992, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Rosenildo Ferreira Oliveira e de 
Sônia Silva.

O pretendente: EDUARDO TOMÉ DE SOUZA, divorciado, açougueiro, nascido em 
22/03/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José da Penha Tomé de Souza e de Glorinha de Fatima da Silva; A pretendente: 
JACIELE BRITO DOS SANTOS, solteira, operadora de caixa, nascida em 27/03/1988, 
natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de André Amancio 
dos Santos e de Jacilda Santana Brito.

O pretendente: WELLINGTON FERREIRA solteiro, segurança, nascido em 01/12/1975, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joel 
Ferreira e de Cetugo Ferreira; A pretendente: MARIANA CRISTINA RIBEIRO, solteira, 
professora, nascida em 02/08/1970, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lha de José Pinto Ribeiro e de Maria Amalia Ribeiro.

O pretendente: VICENTE PAULA MEDEIROS NETO, solteiro, ajudante de serralheiro, 
nascido em 11/07/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Mauro Pinto de Medeiros e de Ione Vieira de Oliveira Medeiros; A 
pretendente: ISIS BARBOSA RIBEIRO, solteira, do lar, nascida em 17/09/1996, natural 
de São Roque - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de José Pereira 
Ribeiro e de Clene Barbosa de Oliveira.

O pretendente: FABRÍCIO SANTOS SOBREIRA solteiro, autonomo, nascido em 
23/04/1986, natural de Juazeiro - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Fabian Santos Sobreira e de Maria José dos Santos; A pretendente: GABRIELA VIEIRA 
DO NASCIMENTO, solteira, assistente de Depto Pessoal, nascida em 17/02/1986, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Carvalho 
do Nascimento e de Sandra Vieira do Nascimento.

O pretendente: GILDENES BERTO DE LIMA, solteiro, ajudante, nascido em 27/12/1988, 
natural de Maceió - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Gino 
Lima da Silva e de Lucia Maria Berto; A pretendente: LARISSA FERNANDA DE MELO 
GUIMARÃES DOS SANTOS, solteira, empacotadora, nascida em 30/03/1996, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Fernando Guimarães 
dos Santos e de Luciana Cristina de Melo.

O pretendente: HIGOR BARBOSA DA SILVA solteiro, garçon, nascido em 30/11/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Damiana 
Barbosa da Silva; A pretendente: GIRLANE NEVES ILÁRIO DA SILVA, solteira, vende-
dora, nascida em 12/05/1988, natural de Palmares - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lha de José Sebastião da Silva e de Maria das Neves Ilário da Silva. 

O pretendente: CELIO ROCHA DE CARVALHO solteiro, autônomo, nascido em 03/09/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ulisses 
Sousa de Carvalho e de Nai Rocha de Carvalho; A pretendente: KARINA GARCIA DA 
COSTA solteira, autônoma, nascida em 22/01/1987, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Otávio Pereira da Costa e de Ermelinda de 
Souza Garcia.

O pretendente: FRANCISCO AUGUSTO NETO solteiro, administrador de empresas, 
nascido em 10/11/1969, natural de Quixeramobim - CE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de José Enilson de Araujo e de Raimunda Margarida de Araujo; A 
pretendente: CRISTIANA ARAÚJO TAVARES, solteira, do lar, nascida em 01/09/1987, 
natural de Boa Viagem - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo 
Pereira Tavares e de Lucilene Araújo Tavares do Nascimento.

O pretendente: SIDNEI SOUZA BAPTISTA, solteiro, vigilante, nascido em 18/02/1990, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dilson Costa 
Baptista e de Chirlei Otobone de Souza Baptista; A pretendente: RAFAELA PIRES DE 
JESUS, solteira, do lar, nascida em 08/09/1995, natural de Itagiba - BA, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo de Jesus e de Vanuzia Pires de Jesus.

O pretendente: ANTONIO WILSON DE MELO SILVA, solteiro, encanador de manutenção, 
nascido em 14/12/1965, natural de Piripiri - PI, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Adalziza Alves de Melo Silva; A pretendente: 
JAQUELINE APARECIDA SALDANHA IGNACIO, solteira, operadora de caixa, nascida 
em 08/06/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lha de Diogenes Benedito Ignacio e de Durce Helena Saldanha.

O pretendente: DIEGO FERRÃO DE TATAGIBA, divorciado, agente estadual de trânsito, 
nascido em 08/12/1981, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Corrêa de Tatagiba e de Isabel Cristina Ferrão de Tatagiba; 
A pretendente: ALEXSANDRA ALVES DA SILVA, solteira, policial militar, nascida em 
07/05/1973, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lha de Josafá Alves da Silva e de Vera Lucia Santa Cruz da Silva.

O pretendente: DOUGLAS JOSÉ RIGUINI ZACARIAS, solteiro, técnico de radiologia, 
nascido em 29/03/1979, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de José Riguini Zacarias e de Conceição Ribeiro de Campos Zacarias; 
A pretendente: FABIANA DE SOUZA MARCOLINO, solteira, auditora contábil, nascida 
em 03/05/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lha de Pedro Aparecido Marcolino e de Mariza Aparecida de Souza Marcolino.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES CALDEIRA SILVA, solteiro, operador de loja, 
nascido em 10/05/1995, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Dalci Caldeira Silva e de Deuseli Rodrigues de Sousa Silva; 
A pretendente: FRANCISCA SOUZA SILVA, solteira, operadora de caixa, nascida em 
22/04/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha 
de Afranio Gonçalves da Silva e de Maria Solange de Souza E Silva.

O pretendente: ALLAN JAMES COUTINHO RIBEIRO, solteiro, analista de sistemas, 
nascido em 25/06/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Ernande Ribeiro e de Maria Marlene Coutinho Ribeiro; A pre-
tendente: BRUNA CANDIDO DOS SANTOS, solteira, analista de negócios, nascida em 
29/06/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz Augusto dos Santos e de Marié Candido dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ LINDHORST DE OLIVEIRA, divorciado, professor, nascido em 
12/11/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de João Lino de Oliveira e de Rosalina Lindhorst; A pretendente: ATAÍS GARCIA SILVA, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em 23/03/1986, natural de Francisco Morato - 
SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Adaias Garcia Silva e de Maria 
Ernestina Vilela Garcia.

O pretendente: ALAN DE CASTRO SILVA, solteiro, mensageiro, nascido em 22/02/1997, 
natural de São Roque - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cosme 
Francisco da Silva e de Maria Ines de Castro Silva; A pretendente: NATALIA OLIVEIRA 
SANTANA, solteira, operadora de loja, nascida em 14/12/1993, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Neilza de Oliveira Santana.

O pretendente: ALEX SOARES DE ARAUJO solteiro, porteiro, nascido em 22/09/1984, 
natural de Belford Roxo - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João 
Vicente de Araujo e de Tereza Cristina Vieira Soares; A pretendente: KATIA MARIA DOS 
SANTOS, solteira, assistente odontológico, nascida em 11/01/1979, natural de Alto Piquiri 
- PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Francisco José dos Santos e 
de Wilma Ribeiro dos Santos.

O pretendente: EDSON DE FREITAS ZAMPERLIN, solteiro, motorista, nascido em 
02/08/1958, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Zamperlin e de Elce de Freitas Zamperlin; A pretendente: ANA MARIA 
SILVERIO, solteira, aposentada, nascida em 22/06/1953, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Leonildes Silverio.

O pretendente: THIAGO ALVES DE OLIVEIRA SOUZA solteiro, auxiliar de manutenção, 
nascido em 01/07/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Divino Moreira de Souza e de Lucynete Alves de Oliveira Souza; A 
pretendente: VANESSA ANDRADE FELIPE, solteira, operadora de caixa, nascida em 
02/12/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha 
de Agnaldo Moreira Felipe e de Claudete Moreira Andrade Felipe.

O pretendente: DEIVD SILVA COSTA, solteiro, mecânico, nascido em 08/12/1994, natural 
de Fortaleza - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Carlos 
de Lima Costa e de Maria Nadir Silva Costa; A pretendente: THAYS ALVES CORREIA 
SANTOS, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 06/01/1993, natural de Arapiraca 
- AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de José Inácio dos Santos e de 
Valdenice Alves Correia Santos.

O pretendente: MAURO SERGIO MELÔNIO SILVA solteiro, mecanico de ar condicio-
nado, nascido em 04/07/1976, natural de Matinha - MA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Gonçalo Serra Silva e de Amazonina Melônio Silva; A pretendente: 
SILVANA VANESSA RODRIGUES, solteira, agente de correios, nascida em 18/01/1981, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Pereira Rodrigues e de Vaci da Silva Rodrigues.

O pretendente: ROGERIO DE ASSIS solteiro, técnico instalador, nascido em 19/12/1973, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
de Assis e de Rosa Maria de Assis; A pretendente: REGINA CANDIDO DE PAULA, 
divorciada, técnica em nutrição, nascida em 20/02/1973, natural de Santa Cruz do Rio 
Pardo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Mauro Candido de Paula 
e de Aparecida Robles de Paula. 

O pretendente: RICARDO BAPTISTA DA SILVA divorciado, líder de produção, nascido 
em 12/07/1980, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Carlos da Silva e de Nair Dias Baptista; A pretendente: NEUCINA MARIA 
DE OLIVEIRA, divorciada, babá, nascida em 21/03/1980, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de José Francisco de Oliveira e de 
Aparecida Conceição de Oliveira.

O pretendente: FABIO FREIRE SANTOS solteiro, auxiliar tecnico, nascido em 17/03/1980, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raimundo 
Oliveira Santos e de Maria Aparecida Freire; A pretendente: DAIANA MARIA DO ROSA-
RIO, solteira, manicure, nascida em 15/10/1985, natural de Castro Alves - BA, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Celiciana Maria do Rosario.

O pretendente: LUIS SOARES DA SILVA divorciado, autônomo, nascido em 13/04/1956, 
natural de Maceió - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cicera Soares 
da Silva; A pretendente: ARINEIDE RAMOS PIMENTA, solteira, autônoma, nascida em 
20/02/1972, natural de Canavieiras - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha 
de Anicelso Alves Pimenta e de Darci Trindade Ramos. 

A pretendente: THAIS ROGERIA DOS SANTOS solteira, do lar, nascida em 25/08/1992, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rosa Maria 
dos Santos Pinto; A pretendente: JESSICA RIBEIRO DO NASCIMENTO, divorciada, 
operadora de caixa, nascida em 01/02/1991, natural de Cachoeira Paulista - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Ribeiro do Nascimento e de Vera Lucia 
de Souza Ribeiro do Nascimento.

O pretendente: ENOQUI JOHNY VEREDA DA SILVA, viuvo, agente de segurança, nascido 
em 12/05/1974, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Enoqui Pereira da Silva e de Izabel Maria de Jesus; A pretendente: ISABEL 
JANAÍNA VIEIRA DA SILVA DI SANTO, solteira, professora, nascida em 14/07/1981, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Di Santo e de Eliane Vieira Silva.

O pretendente: IVAN ESTEVES DIAS, solteiro, auxiliar de produção, nascido em 06/11/1988, 
natural de Berilo - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Dias de 
Sousa e de Maria do Amparo Esteves Dias; A pretendente: ALINE MARTINS SILVA, solteira, 
auxiliar de loja II, nascida em 09/05/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Souza Silva e de Divina Filisberta Martins Silva.

O pretendente: HÉLIO PEREIRA GOMES, solteiro, eletricista, nascido em 14/09/1985, 
natural de Santo Estevão - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Elias 
Azevedo Gomes e de Dailda Marques Pereira Gomes; A pretendente: JAQUELINE RO-
CHA DA SILVA, solteira, assistente fi nanceiro, nascida em 02/04/1991, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Israel Xavier da Silva e 
de Luzia da Rocha Silva. e Ana Carolina Silva Bezerra. 

O pretendente: RAFAEL ALMEIDA SOUZA , solteiro, assistente administrativo, nascido 
em 30/09/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Uziel José de Souza e de Shirley Lazara de Almeida Souza; A pretendente: ANA 
CAROLINA SILVA BEZERRA, solteira, arquiteta e urbanista, nascida em 07/07/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de David Vale 
Bezerra e de Cleudimar Fatima Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS VIRGILIO, viuvo, aposentado, nascido em 22/04/1951, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João 
Virgilio e de Francisca Virgilio; A pretendente: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SILVA, 
divorciada, manicure, nascida em 13/05/1963, natural de Pedro Velho - RN, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Severino Paulo da Silva e de Maria Nazareth.

O pretendente: ARLAN ROCHA ANDRADE, solteiro, ajudante de expedição, nascido 
em 18/05/1984, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Noel Santos Andrade e de Jovelina Oliveira Rocha; A pretendente: TUANNY DE SOUZA 
FERREIRA, solteira, recepcionista, nascida em 24/01/1991, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Iziquiel Ferreira e de Judite 
de Souza Freire.

O pretendente: ROGERIO FEITOZA MOREIRA solteiro, vigilante, nascido em 24/08/1982, 
natural de Paulo Afonso - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Edvaldo Moreira e de Valdenice Feitoza Moreira; A pretendente: JANECLEY ALENCAR 
GOMES, solteira, vendedora, nascida em 02/11/1983, natural de Paulo Afonso - BA, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de José Gomes Sobrinho e de Maristella 
de Alencar Gomes.

O pretendente: JOSÉ AMILTON CARMO DE JESUS solteiro, pedreiro, nascido em 
24/09/1986, natural de Araci - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Juvenal de Jesus e de Anativa Sousa do Carmo; A pretendente: JAQUELINE DA SILVA 
FERREIRA, solteira, serviços gerais, nascida em 01/11/1994, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Manuel Cassiano Ferreira e de Maria 
de Lourdes da Silva.

O pretendente: IZAIAS SANTANA SOUZA, solteiro, ajudante, nascido em 16/12/1992, 
natural de Riachão do Jacuipe - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Leonicio Carneiro de Souza e de Elielza Santana de Souza; A pretendente: ANDRESSA 
DA VARZEA SANTOS, solteira, babá, nascida em 24/07/1989, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Vangivaldo dos Santos e de Maria 
Benedita da Varzea.

O pretendente: AIRTON FERREIRA DOS SANTOS solteiro, garçom, nascido em 
29/10/1987, natural de Macaúbas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Osvaldo Jesus dos Santos e de Dalva Ferreira dos Santos; A pretendente: JESSICA 
THAIS LIMA CORREA, solteira, assistente de comunicação, nascida em 26/09/1991, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Rogério 
Batista Correa e de Maria Rodrigues Lima Correa.

O pretendente: PEDRO JORGE SOUSA CARDOSO solteiro, motorista, nascido em 
05/06/1981, natural de Canindé - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Francisco Sousa Cardoso e de Maria Nilce Sousa Cardoso; A pretendente: MARINALVA 
DE JESUS SILVA, solteira, técnica de enfermagem, nascida em 05/01/1982, natural de 
Anisio Abreu - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Adão Pereira da 
Silva e de Maria Valdete de Jesus Silva.

O pretendente: RODOLFO MULLER MOURA FERREIRA solteiro, porteiro, nascido em 
24/06/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Saul Domingos Ferreira e de Izabel Aparecida de Moura Ferreira; A pretendente: BEA-
TRIZ VANESSA ZANDONA DOS SANTOS, solteira, vendedora, nascida em 14/08/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Claudio 
Ribeiro dos Santos e de Monica Vanessa Zandona.

O pretendente: RODRIGO CUNHA DOS SANTOS divorciado, gerente de e-commerce, 
nascido em 08/03/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Sebastião Joaquim dos Santos e de Maria das Graças Cunha dos Santos; 
A pretendente: ALINE DA SILVA PEREIRA, solteira, secretária, nascida em 19/01/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Valdecir 
de Freitas Pereira e de Maria Iracema da Silva Pereira.

O pretendente: THIAGO MOURA SILVA, solteiro, estudante, nascido em 01/10/1999, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Luiz da 
Silva e de Amelia dos Santos Moura; A pretendente: DANIELA DE LIMA VIANA, solteira, 
estudante, nascida em 07/11/1999, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lha de Lourival de Jesus Viana e de Josiene de Lima Viana.

O pretendente: CELIO JOSE ALVES JUNIOR, divorciado, manobrista, nascido em 
31/08/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Celio José Alves e de Maria Regina Monteiro Alves; A pretendente: GABRIELLE 
CRISTINA DE ANGELO SANTOS, solteira, do lar, nascida em 07/02/1987, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Rubens Machado 
dos Santos e de Lucimar Regina de Angelo Santos.

O pretendente: RENE DANTAS VIEIRA DE DEUS solteiro, músico, nascido em 18/09/1992, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo 
Vieira de Deus e de Dirlene Dantas Vieira de Deus; A pretendente: GABRIELA SERRANO 
DE OLIVEIRA, solteira, publicitária, nascida em 19/02/1998, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Vicente Expedito de Oliveira e de 
Alaide Aparecida Serrano de Oliveira.

O pretendente: JOBICLEU PINHEIRO DA SILVA, divorciado, autônomo, nascido em 
23/06/1981, natural de Crisópolis - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Juvenal Pinheiro dos Santos e de Maria do Carmo Silva; A pretendente: SANDRA 
RODRIGUES DO CARMO, solteira, professora, nascida em 09/09/1980, natural de Taboão 
da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Godofredo Pereira do 
Carmo e de Doraci Rodrigues do Carmo.

O pretendente: JADER FABIANO DE ASSIS solteiro, enfermeiro, nascido em 25/07/1977, 
natural de Pinhão - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Deomar 
Vicente de Assis e de Neusa de Fatima de Assis; A pretendente: LUDMYLLA NAZA-
RETH COSTA, solteira, administradora, nascida em 25/04/1991, natural de Governador 
Valadares - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de José Antônio da 
Costa e de Maria Nazareth Lima.

O pretendente: GILMAR VIEIRA LIMA solteiro, pedreiro, nascido em 20/07/1973, natural 
de Cândido Sales - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim 
Vieira Lima e de Tereza de Jesus Lima; A pretendente: SIMONE MARIA DA SILVA 
SANTOS, solteira, supervisora de vendas, nascida em 18/04/1978, natural de Maceió - 
AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Fernando Jose dos Santos e de 
Sonia Maria da Silva Santos.

O pretendente: ALEX REBUCCI DE SOUZA BERNARDO, solteiro, bancário, nas-
cido em 24/02/1976, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Antoninho Rebucci de Souza Bernardo e de Silvana Carmela de 
Souza Bernardo; A pretendente: CAROLINA MARQUES SALAZAR LOPEZ, solteira, 
bancária, nascida em 26/03/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lha de Vicente Armando Salazar Lopez e de Cristina Marques 
Salazar Lopez.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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