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“Isto sim é um 
Congresso efi ciente! 
Ele mesmo rouba, 
ele mesmo 
investiga, ele 
mesmo absolve”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,69% Pontos: 
58.350,56 Máxima de +0,45% 
: 59.621 pontos Mínima de 
-1,79% : 58.292 pontos Volu-
me: 6,3 bilhões Variação em 
2016: 34,61% Variação no mês: 
0,78% Dow Jones: -1,07% Pon-
tos: 18.143,45 Nasdaq: -0,93% 
Pontos: 5.269,15 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2531 Venda: R$ 3,2540 
Variação: +0,96% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: +0,98% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2229 Venda: R$ 
3,2235 Variação: -0,74% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2130 
Venda: R$ 3,3970 Variação: 
+1,01% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 14,02% 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$ 1.326,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,17% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 137,300 
Variação: +0,59%.

Cotação: R$ 3,2590 Variação: 
+1,34% - Euro(17h41) Compra: 
US$ 1,1222 Venda: US$ 1,1222 
Variação: +0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6480 Venda: R$ 
3,6500 Variação: +0,97% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5770 
Venda: R$ 3,8270 Variação: 
+1,16%.

Futuro: -2,02% Pontos: 58.570 
Máxima (pontos): 59.885 Míni-
ma (pontos): 58.475. Global 40 
Cotação: 897,702 centavos de 
dólar Variação: -0,63%.

O Brasil deve retomar 
o crescimento de for-
ma gradual em 2017, 

afirmaram os economistas 
do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) ontem (29), 
após concluírem uma missão 
ao Brasil, em que se reuniram 
com o governo brasileiro, 
incluindo o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles. 
Para a retomada, alertam, o 
ajuste fi scal é essencial.

A previsão do Fundo para 
o PIB do Brasil que consta 
no relatório de ontem é de 
expansão de 0,5% em 2017, 
mesmo número estimado pe-
los economistas da instituição 

     

FMI: recessão está perto do 
fi m e Brasil deve retomar 
crescimento em 2017

ties, expôs problemas na estru-
tura fi scal do Brasil, levando os 
indicadores, tanto do governo 
federal, como dos Estados, a 
atingir os piores níveis em mais 
de duas décadas (AE).

em julho. Para o FMI, há “sinais 
preliminares” de que a recessão 
no País está próxima do fi m, 
mas a previsão de retomada em 
2017 vai depender da aprovação 
no Congresso e implementação 
da proposta que limita o cresci-
mento dos gastos públicos, da 
reforma da Previdência e que o 
governo atinja as metas fi scais 
neste ano e no próximo.

“Com essas melhorias no 
lado fi scal, e assumindo que a 
incerteza continue a diminuir, 
a projeção é que o investimen-
to continue a se recuperar, 
apoiando um retorno gradual 
para o crescimento sequencial 
positivo a partir do fi nal de 

2016”, diz o relatório do FMI. 
Para todo o ano de 2016, a 
previsão do Fundo é que o PIB 
brasileiro encolha 3,3%.

Uma recuperação mais rá-
pida da economia é impedida 
por alguns fatores, como o alto 
endividamento das famílias, ex-
cesso de passivos das empresas 
e alto desemprego.

Para o FMI, a forte recessão 
brasileira é explicada por uma 
série de motivos. Escândalo de 
corrupção na Petrobras, crise 
política, aumento de tarifas de 
energia elétrica e condições 
fi nanceiras mais duras estão 
entre os principais, de acordo 
com o relatório. Além disso, as 

taxas de juros persistentemente 
altas contribuíram para a piora 
da dinâmica da dívida pública. 
“A formulação de políticas nos 
últimos anos não foi capaz de 
resolver problemas estruturais 

de longa data e provou ser con-
traproducente”, afi rma o FMI 
logo no início do relatório. 

O fi m de uma era de alto cres-
cimento, puxado pelo consumo 
doméstico e alta das commodi-

Para o FMI, há “sinais preliminares” de que a recessão no País está próxima do fi m.

IPTR: último dia 
Termina hoje (30) o prazo para a 

entrega da declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural 
(DITR). A previsão da Receita é de 
que sejam entregues 5,4 milhões de 
declarações, e a multa por atraso é de 
1% ao mês-calendário ou fração so-
bre o imposto devido, não podendo 
seu valor ser inferior a R$ 50,00. Um 
manual sobre o Imposto Territorial 
Rural de 2006 está disponível no site 
da Receita Federal.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, descartou 
ontem (29) a possibilidade de 
aumento de impostos para este 
ano e disse que todas as pro-
jeções feitas estão de acordo 
com a arrecadação prevista. 
Ele também não acredita que, 
em 2017, sejam aumentados os 
tributos, porque, a princípio, 
isso não é contemplado no orça-
mento para o ano que vem.

“Neste momento existe uma 
necessidade de aumento da 
arrecadação total e acreditamos 
que parte dela retornará com 
o PIB voltando a crescer. Além 
disso, existem as receitas de 
privatizações e concessões”, 
disse o ministro, após participar 
de cerimônia de premiação de 
empresas na capital paulista. A 
prioridade nacional atualmente 
é controlar a queda da econo-
mia, estabilizar, voltar a crescer, 
investir e criar empregos.

“Para isso, estamos tomando 
providências para o governo dei-
xar de ser um grande absorve-

Meirelles: prioridade é voltar 

a crescer, investir e criar 

empregos.
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O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, disse ontem (29) 
que os militares devem ser 
diferenciados dos demais 
contribuintes, principalmente 
dos servidores públicos, na 
discussão de mudanças na 
Previdência. O ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, já 
havia dito que os integrantes 
da Forças Armadas deverão 
fi car de fora das novas regras 
para aposentadoria elaboradas 
pelo governo. “Entendo que 
a Constituição trabalha com 
duas categorias: o servidor 
e o militar, com suas distin-
ções e singularidades”, disse 
Jungmann. 

Entre os fatores que diferen-
ciam os militares dos servidores 
públicos civis, está a impossibi-
lidade de fazer greve ou de se 
sindicalizar, a inexistência de 
hora extra e a dedicação exclu-
siva. “O militar trabalha, como, 
por exemplo agora durante a 
Olimpíada, às vezes 12, 14, 16 
horas. O militar expõe a vida. 
Então, de fato, não é privilégio. 
É o reconhecimento da singu-
laridade”, argumentou.

“É preciso reconhecer que os 
desiguais devem ser tratados 
desigualmente. Não é privilé-
gio. Para os senhores terem 

Ministro da Defesa,

Raul Jungmann.

Rótulos terão 
de alertar sobre 
variação nutricional

Brasília - Por unanimidade, a 
Segunda Turma do STJ decidiu 
que os rótulos de alimentos de-
verão alertar os consumidores 
de que os valores nutricionais 
informados podem variar em 
até 20%. A ação foi movida pelo 
MPF, que encontrou evidências 
de irregularidades em rótulos 
de produtos light e diet. 

“Cabe ressaltar que, sobre-
tudo nos alimentos e medica-
mentos, o rótulo é a via mais 
fácil, barata, ágil e efi caz de 
transmissão de informações 
aos consumidores”, disse o 
ministro Herman Benjamin, 
relator do caso. Para ele, os 
rótulos “são mudados diuturna-
mente para atender a oportu-
nidades efêmeras de negócios, 
como eventos desportivos ou 
culturais”.

Com a decisão do STJ, a An-
visa terá de exigir que os fabri-
cantes informem essa variação 
ao consumidor. O ministro 
Herman Benjamin destacou 
que a inclusão da advertência 
não demandará custos elevados 
dos fabricantes (AE).
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Alex Almeida/Folhapress

São Paulo - Os fi nanciamen-
tos para aquisição e constru-
ção de imóveis com recursos 
das cadernetas de poupança 
somaram R$ 4 bilhões em agos-
to, montante 5,2% acima do 
resultado observado em julho 
e 31,5% inferior ao registrado 
em agosto do ano passado. Os 
dados foram divulgados ontem 
(29), pela Associação Brasileira 
das Entidades de Crédito Imo-
biliário e Poupança (Abecip).

Entre janeiro e agosto, os 
financiamentos imobiliários 
totalizam R$ 30,4 bilhões, 
montante 46,2% inferior ao 
apurado em igual período de 
2015. No acumulado de 12 
meses (setembro de 2015 a 
agosto de 2016), foram des-
tinados R$ 49,4 bilhões em 
crédito para o setor, retração 
de 48,9% comparativamente 
aos 12 meses precedentes. Em 
agosto de 2016, 18 mil imóveis 
foram fi nanciados, crescimento 
de 3,9% sobre os 17,3 mil imó-
veis fi nanciados em julho. Na 
comparação com agosto do ano 
passado, as concessões foram 
36,1% menores.

Entre janeiro e agosto, foram 
fi nanciados 135,8 mil imóveis, 
recuo de 47% em relação 

Entre janeiro e agosto, foram 

fi nanciados 135,8 mil imóveis.
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São Paulo - As vendas do va-
rejo de supermercados estão 
superando as expectativas da 
Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras). Após 
divulgar um crescimento real 
do faturamento de 0,8% entre 
janeiro e agosto na compara-
ção com igual período do ano 
anterior, o superintendente 
da entidade, Marcio Milan, 
avaliou que o desempenho to-
tal em 2016 pode chegar mais 
perto de um crescimento de 
0,7%, superando a estimativa 
ofi cial da entidade para o ano, 
que é de 0,45%.

Milan considerou que os 
resultados do setor entre 
junho e agosto indicam uma 
reversão da tendência de 
queda no faturamento. Foram 
ao todo nove meses em que as 
vendas acumuladas fi caram no 
território de queda, no perío-
do entre julho de 2015 e maio 
deste ano. O único alívio neste 
intervalo havia acontecido 
temporariamente, com alta 
nas vendas de Páscoa. Mas 
agora a Abras entende que há 

Brasília - O presidente do 
TSE e ministro do STF, Gilmar 
Mendes, disse ontem (29), que 
o único tropeço no processo 
de impeachment de Dilma 
Rousseff foi a realização de uma 
votação fatiada. O comentário 
de Gilmar foi uma resposta 
ao comentário do ministro 
Ricardo Lewandowski, que 
lamentou o impeachment de 
Dilma Rousseff, classifi cando 
o episódio como “um tropeço 
na democracia”.

“Acho que o único tropeço 
que houve foi aquele do fa-
tiamento, o DVS (destaque 
para votação em separado) da 
própria Constituição, no qual 
teve contribuição decisiva o 
presidente do Supremo”, disse 
Gilmar, ao analisar a conduta do 
então presidente do STF, Ricar-
do Lewandowski, na condução 
do processo de impeachment. 

Durante o julgamento, 
Lewandowski decidiu aceitar 
o destaque apresentado pela 
bancada do PT, que pediu que a 
votação do impeachment fosse 
dividida em duas partes, e não 
de maneira conjunta. Dessa for-
ma, Dilma manteve os direitos 

Presidente do TSE e ministro 

do STF, Gilmar Mendes.
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Ministro da Fazenda descarta 
aumento de impostos para 2016

Meirelles afi rmou que esse é 
um trabalho de profundidade 
que visa dar ao Brasil condições 
de crescer de forma sustentada 
por muitos anos. “Os resultados 
já estão positivos, as expectati-
vas com a economia estão me-
lhorando em todos os setores. 
Isso já começa a se refl etir na 
retomada das atividades. No 
devido tempo, teremos a volta 
da criação de empregos e, com 
isso, o país pode aumentar de 
forma consistente seu padrão 
de renda”.

Meirelles disse que a queda 
na arrecadação reflete uma 
tendência histórica de que 
mostra que quando o PIB está 
aumentando a arrecadação 
cresce e vice-versa. “Estamos 
na maior recessão da histó-
ria do país que é resultado 
da política econômica dos 
últimos anos. Na medida em 
que isso é corrigido, a ativi-
dade se estabiliza e começa a 
mostrar resultados”, explicou 
(ABr).

dor de poupança da sociedade, 
controlando o crescimento das 
despesas públicas. Com isso, 
haverá maior disponibilidade 
de recursos para fi nanciamento, 
crédito e investimento. Não só 
para o fi nanciamento direto, 
mas para o doméstico, exter-
no e o consumo que vai gerar 
aumento da renda emprego e 
queda da infl ação”.

‘Tropeço foi fatiar 
votação do impeachment’

políticos - embora tenha tido o 
seu mandato cassado.

O comentário de Lewando-
wski sobre o impeachment 
foi feito durante uma de suas 
aulas na Faculdade de Direito 
da USP, onde o ministro leciona 
Teoria do Estado. No dia 1º 
deste mês, um dia depois de o 
Senado decidir pela cassação 
de Dilma Rousseff, Gilmar Men-
des disse que a votação fatiada 
do processo de impeachment 
foi “no mínimo, bizarra” e não 
passaria “na prova dos 9 do 
jardim de infância do direito 
constitucional” (AE). Militares serão diferenciados 

na reforma da Previdência

uma ideia, um militar hoje tem, 
dentre todas as categorias de 
Estado, a menor remuneração 
inicial ou fi nal”, comparou. Se-
gundo Jungmann, os militares 
estão dispostos a colaborar com 
a reforma da Previdência. 

“Eu chamo atenção para uma 
coisa: [o fato de haver uma dife-
renciação] não quer dizer que a 
Defesa e que as Forças Armadas 
não vão contribuir com a refor-
ma. Não queremos e recusamos 
privilégios. Vamos contribuir e 
vamos dar a nossa parte. Apenas 
defendemos nossa especifi cida-
de”, acrescentou (ABr).

Crédito imobiliário teve 
queda de 31,5% em agosto

ao mesmo período de 2015, 
quando o fi nanciamento atingiu 
256,1 mil unidades. Em termos 
acumulados (12 meses), o 
crédito imobiliário viabilizou 
a aquisição e a construção 
de 221,2 mil imóveis entre 
setembro de 2015 e agosto de 
2016, com redução de 50,1% 
relativamente às unidades 
fi nanciadas nos 12 meses pre-
cedentes (AE).

Abras vê tendência de vendas 
superarem estimativas

uma trajetória mais sustenta-
da para a recuperação.

Apesar do tom otimista, Mi-
lan considerou que os próxi-
mos meses tendem a ser de um 
crescimento menos acelerado 
do que a de agosto. Apenas 
no mês passado, as vendas 
subiram 1,73% ante igual mês 
de 2015. “A previsão é de que 
o resultado continue crescen-
do, mas talvez num ritmo mais 
lento e mais consistente”, 
ponderou. Para ele, ainda há 
elementos de incerteza no 
cenário macroeconômico e 
político que difi cultam proje-
tar um ritmo de recuperação 
mais intenso. 

Por outro lado, dados da 
consultoria GfK já indicam 
melhora das expectativas do 
empresariado. O Índice de 
Confi ança dos Supermercadis-
tas chegou a 56,3% em agosto 
ante 50,1% em junho. Resulta-
dos superiores a 50% indicam 
otimismo quanto à perspectiva 
de crescimento dos investi-
mentos, das contratações e do 
faturamento (AE).
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COLUNA DO HERÓDOTO

Conta a lenda que um 

sapo foi colocado em 

uma panela. Levada ao 

fogão e a água começou 

a esquentar. O sapo não 

se apercebeu. A água 

ferveu e o sapo não 

conseguiu se salvar 

de ser cozinhado na 

panela. 

Certamente se a panela 
já estivesse com a água 
fervendo de forma algu-

ma o simpático batráquio teria 
ousado tomar uma sauna em 
tão inóspito ambiente. Isto é 
uma alegoria que esconde a 
diferença entre as mudanças 
lineares, gradativas e as ex-
ponenciais, geralmente des-
ruptivas. Imagine o seu atual 
computador em 2030. Se ele 
existir até lá e não for atrope-
lado por uma quantidade de 
novos gadgets, custaria mais 
barato que o atual. 

Sua capacidade operacional 
seria de aproximadamente de 
um bilhão de GB. Se ele tives-
se sido concebido trinta anos 
antes, sua capacidade inicial 
seria de 1GB. Como pode ter 
aumentado tanto em tão pouco 
tempo? É que sua capacidade 
de memória não cresceu de 
forma linear, mas exponencial. 
Geralmente essas mudanças 
quantitativas provocam mu-
danças qualitativas. E vice 
versa, uma vez que ocorre uma 
interatividade entre elas.

A Revolução Industrial so-
freu pelo menos quatro revo-
luções. Uma revolução dentro 
da outra. No fi nal do século 18 
o uso do vapor e da água como 
fontes de energia comercial, 
acelerou o processo da mu-
dança do modo de produção 
de pré- capitalista para capita-
lista com o advento da mão de 
obra assalariada concentrada 
nas cidades e a propriedade 
privada do modo de produção 
industrial. 

Um século depois, 1870, o 
advento da energia elétrica  
proporcionou a produção em 
massa, as linhas de montagens 
industriais e aprofundou a 
divisão do trabalho. O mais 

belo exemplo é o fi lme Tempos 
Modernos, de Charles Chaplin. 
Ente uma e outra disrupção na 
produção de energia houve, 
obviamente, mudanças linea-
res como o motor de combus-
tão interna, diesel e gasolina, 
e o acirramento das disputas 
dos mercados mundiais pelos 
países industrializados. 

Disso resultou no imperialis-
mo que desaguou a primeira 
catástrofe da Grande Guerra. 
Na década de 70 do século 
20 é a vez da automação das 
fábricas, o uso do computador 
dirigindo grandes máquinas e o 
desenvolvimento linear que se 
sucedeu. Gradativamente che-
garam os robôs, a digitalização 
e outros avanços técnicos.

O século 21, com sua nova 
revolução industrial, trouxe 
no bojo, a destruição criativa. 
É verdade que esse fenômeno 
é  tão antigo como a chegada 
dos bondes nas cidades e o 
fi m dos carroceiros. Os cavalos 
foram aposentados. Ou abati-
dos. Contudo ele foi turbinado 
por uma evolução tecnológica 
exponencial. O refl exo social é 
o desemprego estrutural, em 
massa. Parte da força de tra-
balho se vê ameaçada cada vez 
que uma noticia sobre avanço 
tecnológico é divulgada. 

Até agora não se sabe se os 
novos empregos, gerados em 
outras atividades, serão ou não 
sufi cientes para receber os ór-
fãos da tecnologia. De um lado 
uma paisagem cada vez mais 
nítida, profunda, instigante. 
De outro uma paisagem de 
desconfi ança, descontrole e 
insegurança. 

A história tem mostrado 
que não volta atrás. Mudanças 
podem ser represadas até um 
determinado momento, quan-
do  explodem a barragem, e 
levam tudo de roldão, como a 
de Mariana, em Minas. Nesse 
novo quadro de confl ito per-
cebe-se que se enfraqueceram 
os sindicatos de trabalhadores 
e o Estado. 

O que vem depois da próxima 
curva ninguém sabe, mas não 
deve ser nada lúdico.

(*) É escritor e jornalista da 
RecordNews e R7.com
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O sapo que
virou sapo

Os dados foram divulgados 
ontem (29) pelo IBGE, 
na Pesquisa da Pecuária 

Municipal. O crescimento de 
2015 foi o maior desde 2011 e 
representa uma aceleração após 
a queda causada pela seca de 
2012 e a variação próxima de zero 
registrada em 2013 e 2014. 

Em uma análise regional, 
a população de gado cresceu 
mais no Norte (2,9%) e teve 
queda no Nordeste, com -0,9%. 
O Centro-Oeste teve variação 
de 2,1% e continua a ser a região 
que concentra a maior criação, 
com 33,8% da participação 
nacional. O IBGE aponta que 
a região conta com “grandes 
propriedades destinadas à 
criação de bovinos e produto-
res especializados, possuindo 
clima, relevo e solo favoráveis 
à atividade, como também 
grandes plantas frigorífi cas que 
têm impulsionado o abate em 
larga escala”.

Mato Grosso é o estado com 
a maior criação de gado, com 

Pesquisa constatou que a população de gado cresceu mais no 

Norte (2,9%) e teve queda no Nordeste (-0,9%).

Cada vez mais recluso e 
afastado da política, o ex-
primeiro-ministro da Itália, 
Silvio Berlusconi, completou 
80 anos de vida ontem (29), 
ainda envolvido em uma série 
de processos judiciais e bus-
cando um sucessor para lide-
rar a centro-direita no país. 
Desde 2013, quando o então 
“Cavaliere” foi condenado em 
última instância por fraude fi s-
cal e cassado pelo Senado, os 
italianos vêm se acostumando 
a viver sem seu protagonismo 
na política e a vê-lo como uma 
fi gura do passado.

Em entrevista nesta semana 
à revista “Chi”, o próprio ex-
premier admitiu que olha com 
incerteza para o futuro, mas 
que a decisão mais importante 
que tomou foi passar mais 
tempo com seus cinco fi lhos e 
10 netos. “Dedicarei mais tem-
po às pessoas a quem quero 

Ex-primeiro-ministro da 

Itália, Silvio Berlusconi.

Freiras 
abandonam 
o hábito e se 
casam na Itália

As ex-freiras Federica e Isa-
bel, ambas de 44 anos, se uni-
ram legalmente nesta semana 
em Pinerolo, nas proximidades 
de Turim, na Itália. O casamen-
to, que chamou a atenção da 
imprensa local, foi realizado de 
forma rápida. Segundo o prefei-
to de Pinerolo, Luca Salvai, “foi 
celebrada uma cerimônia muito 
simples, mas muito signifi cativa 
para elas”.

O relacionamento teve início 
quando elas trabalhavam com 
a reabilitação de pessoas vicia-
das em drogas em um covento 
italiano. Após se apaixonarem, 
elas decidiram deixar o hábito 
religioso. A revelação do caso 
amoroso ao pároco de Pinero-
lo, Franco Barbero, em 2003, 
resultou em sua suspensão da 
Igreja por conta de seu posicio-
namento pouco ortodoxo.

“Garanto que nem todos na 
Igreja são contra esse casamen-
to. Elas foram criticadas, mas 
muitas freiras entenderam a 
situação, assim como há muitos 
padres que não condenam esse 
tipo de escolha”, defendeu Bar-
bero, acrescentando que “esta 
não é a primeira vez que caso 
duas freiras”. Essa foi a segunda 
união civil gay realizada na cida-
de desde que a Itália legalizou 
a medida, em maio. Federica 
é italiana e Isabel de origem 
sul-americana, destacou a im-
prensa local, sem precisar seu 
país de origem (ANSA).

O Museu de Imagem e Som 
(MIS), em São Paulo, vai receber 
uma mostra fotográfi ca criada para 
defi cientes visuais, retratando o 
cotidiano do tenor italiano Andrea 
Bocelli. Com entrada gratuita, o 
evento ocorre entre 12 e 22 de 
outubro. Organizada pelo fotógrafo 
Gabriel Bonfi m, a exposição “De 
Fotografi a à Tactography” terá 24 
fotografi as escaneadas e reprodu-
zidas em 3 dimensões.

“Os visitantes vão se deparar 
com um movimento diferente 
de uma exposição tradicional de 

fotografi as. Desta vez, os porta-
dores de defi ciência visual serão 
conduzidos por guias no chão para 
tocar as obras em Tactography™”, 
explica Bonfi m.

Divida em três séries, a mostra 
também traz a trajetória do bailari-
no carioca Denis Vieira, integrante 
do Balé da Ópera de Zurique. 
Bocelli está em turnê no Brasil 
para promover seu novo disco, 
“Cinema”. O tenor italiano fará duas 
apresentações no Allianz Parque, 
em 12 e 13 de outubro, e na Sala 
São Paulo, dia 17 (ANSA).

Papa visitará a 
Colômbia em 2017

O papa Francisco irá visitar a 
Colômbia no primeiro trimestre 
do próximo ano, confi rmou o 
presidente Juan Manuel Santos 
ontem (29).

O líder religioso permanecerá 
no país “por quatro dias, o que 
nos honra muitíssimo”, explicou 
o mandatário. A data exata e a 
agenda ofi cial ainda não foram 
anunciados pelo Vaticano, no 
entanto. 

Em fevereiro, Francisco disse 
que visitaria o país quando fosse 
assinado um acordo de paz entre 
o governo de Bogotá e os guer-
rilheiros das Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
(Farc), o que aconteceu no come-
ço da semana, apesar de a medida 
ainda precisar ser legitimada por 
referendo.

A ida de Francisco à Colômbia 
tem um grande valor simbólico, já 
que o líder católico teve um “papel 
signifi cativo” no acordo de paz, 
principalmente durante sua visita 
a Cuba, em 2015, onde foram rea-
lizadas as negociações. Essa será a 
terceira visita de um Papa ao país, 
após Paulo VI, em 1968, e João 
Paulo II, em 1986 (ANSA).

O presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, considera que 
o Mercosul estaria melhor sem 
a Venezuela; que o impeach-
ment da ex-presidente Dilma 
Rousseff não foi um golpe; e 
que a parceria com o Brasil 
está acima das “políticas con-
junturais” do momento. Ele 
manifestou essas opiniões na 
última quarta-feira (28), em 
entrevista a um pequeno gru-
po de jornais brasileiros - dias 
antes de receber o presidente 
Michel Temer, que viajará 
para Buenos Aires na próxima 
segunda-feira (3).

Temer chegará a Buenos 
Aires no fi nal da manhã, acom-
panhado de um grupo de minis-
tros, para se reunir com Macri. 
Depois do almoço, viajará a 
Assunção para um encontro 
com o presidente do Paraguai, 
Horácio Cartes. Na agenda do 
encontro entre Macri, Temer 
e Cartes, estão temas que 
preocupam os três governos: 

Presidente da Argentina, Mauricio Macri.

A maioria dos professores usam a internet e 
aproveitam a rede em atividades com os alunos, 
constatou a pesquisa TIC Educação divulgada on-
tem (29). Segundo o estudo, 100% dos docentes 
de escolas particulares e 98% dos que lecionam 
na rede pública são usuários da internet. Desses, 
73% trabalham com o ambiente virtual em suas 
aulas. São diversas formas de aproveitamento: 
aulas expositivas (52%), trabalhos sobre temas 
específi cos (59%) e solução de dúvidas indivi-
duais (45%).

A diferença mais marcante entre o uso da 
rede em escolas privadas e públicas é em rela-
ção a presença da internet na sala de aula. Nas 
instituições particulares, 50% dos professores 
usam o ambiente virtual com os estudantes na 
própria sala de aula e 29% em laboratórios de 
informática. Nos estabelecimentos de ensino 
estaduais e municipais, o número de docentes 

que usa a internet na sala de aula cai para 23% 
e o dos que aproveitam as ferramentas da rede 
em laboratórios de informática fi ca em 35%.

Entre os estudantes, 75% dos matriculados em 
escolas públicas usam internet no celular, contra 
87% nos estabelecimentos privados – média de 
78%. Entre os professores, 92% dos que lecionam 
em instituições particulares acessam a rede no 
telefone móvel, percentual que fi ca em 82% dos 
que trabalham na rede pública – média de 85% 
dos docentes.

A internet no celular é usada por 39% dos 
professores em atividades com os alunos. Nas 
escolas particulares esse número chega a 46% 
e nas públicas fi ca em 36%. O índice é maior 
nas classes do 2º ano do ensino médio (42%) e 
menor nas séries menos avançadas: 35% nos 4º 
e 5º anos do ensino fundamental e 38% nos 8º 
e 9º anos (ABr).
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Brasil atinge recorde de 215,2 
milhões de cabeças de gado

A população de cabeças de gado bovino em fazendas brasileiras cresceu e atingiu o recorde de 215,2 
milhões de animais em 2015, com um aumento de 1,3% sobre 2014

que caiu 5,5% em 2015. Todas 
as regiões acusaram queda 
dessa atividade, que teve a 
maior redução no Nordeste, 
com -9,5%. O Sudeste responde 
por 34,3% do número de vacas 
ordenhadas, e Minas Gerais 
tem a atividade mais forte, com 
24,9% do efetivo nacional. A 
produção de leite teve queda 
em 2015, com 0,4% a menos que 
2014, e caiu para 35 bilhões de 
litros. O Sul é o maior produtor 
de leite no Brasil desde 2014 e 
contribuiu com 35,2% da pro-
dução nacional em 2015.

A produtividade das vacas da 
região Sul é a maior do Brasil. 
Enquanto a média do país é 
que uma vaca produza 1.609 
litros de leite por ano, no Sul a 
produtividade é de 2.900 litros. 
Em relação a 2014, houve um 
aumento de 3,9% desse resulta-
do. Apesar disso, Minas Gerais 
continua a ser o maior estado 
produtor de leite do país, com 
26,1% da produção nacional 
(ABr).

13,6% do total nacional. Entre 
os cinco primeiros colocados, 
Goiás aparece em terceiro e 
Mato Grosso do Sul em quarto, 
com 10,2% e 9,9% do total. 

Nos últimos anos, o Sul e 
o Sudeste têm registrado es-
tagnação da bovinocultura de 
corte, enquanto a produção de 
bovinos tem se deslocado para 

o Norte. A atração é explicada 
em parte pelo instituto por meio 
dos baixos preços das terras, 
disponibilidade hídrica, clima 
favorável, incentivos governa-
mentais e abertura de grandes 
plantas frigorífi cas.

O aumento do efetivo total 
de bovinos não se refl etiu no 
número de vacas ordenhadas, 

Cada vez mais recluso, 
Berlusconi completa 80 anos

o destino do atual chefe de 
governo, Matteo Renzi.

“Berlusconi não é um ho-
mem do passado, eu esperaria 
para defi ni-lo assim, ele tem 
mais vidas que um gato. Na 
minha opinião, passará para 
a história por aquilo que não 
fez, mais do que por aquilo 
que fez”, afi rmou o primeiro-
ministro, antes de criticar a 
“cultura do ódio” contra o 
rival. Renzi, aliás, representa a 
melhor chance que Berlusconi 
tem para sair de cena com cer-
ta dignidade. Se sua reforma 
constitucional for rejeitada 
no referendo de dezembro, o 
premier fi cará enfraquecido, 
o que pode levar seu adver-
sário a propor a criação de 
um grande centro moderado 
para barrar o avanço de siglas 
radicais e populistas, como a 
Liga Norte e o Movimento 5 
Estrelas (ANSA).

o bem, como fi z neste verão”, 
disse. O último verão europeu 
foi especialmente difícil para 
Berlusconi. Ele passou quase 
um mês internado por conta de 
uma cirurgia cardíaca, se afas-
tando dos infl amados debates 
sobre a retirada da candidatura 
de Roma para sediar os Jogos 
Olímpicos de 2024 e o referendo 
constitucional que pode defi nir 

Para Macri, Mercosul estaria 
melhor sem a Venezuela

o combate ao narcotráfi co e 
ao contrabando na Tríplice 
Fronteira; a recuperação eco-
nômica regional; e o futuro do 
Mercosul, que hoje vive uma 
crise institucional.

Macri disse que está muito 
preocupado com a Venezuela. 
“Sinto que o governo de Maduro 
radicaliza a sua posição, em vez 

de gerar uma abertura para o 
diálogo”, disse. Em relação à 
permanência da Venezuela no 
Mercosul, ele foi enfático. “Na 
minha opinião, a entrada da 
Venezuela não foi um acréscimo 
positivo ao Mercosul”, disse 
Macri. Segundo ele, o bloco re-
gional teria avançado mais “sem 
a Venezuela de hoje” (ABr).

Professores propõem educação com uso da internet

Exposição para cegos sobre Andrea Bocelli
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Como você planeja
as suas fi nanças?

Planejamento fi nanceiro 

é fundamental para 

falar o mesmo idioma do 

dinheiro

O primeiro passo impor-
tante está na nossa 
cara, e por este motivo 

temos difi culdade de enxergá-
lo, que é fazer a seguinte per-
gunta: como eu devo ganhar 
dinheiro? Pergunta óbvia! 
Mas, nem sempre, quando 
o assunto é fi nança. Mesmo 
sendo considerada uma ciência 
exata, o que parece, muitas 
vezes não é. 

Por exemplo, como as mon-
tadoras de veículos ganham di-
nheiro? Vendendo carros? Não! 
Financiando carros. Como as 
Administradoras de Cartão de 
Crédito ganham dinheiro? Pela 
anuidade cobrada, pela loca-
ção da maquineta, pela taxa 
cobrada ao lojista? Pode até 
ser, porém, uma das melhores 
fontes de ganho é o juro cobra-
do nas compras parceladas e 
no famoso atraso do cliente ao 
pagar a fatura.

O cartão de crédito não é, 
portanto, aquele “iceberg” que 
aparece na frente do navio 
para afundá-lo. Muitas vezes, o 
comandante do navio pode ser 
o responsável pelo descontrole 
da embarcação, à medida que 
utilizar o cartão somente na 
concepção da palavra crédito, 
certamente levará esse capitão 
a ser o culpado pelo naufrágio 
orçamentário.

Pela minha experiência no 

mundo corporativo, tenho a 
convicção que frequentemente 
devemos persistir na obtenção 
de desconto quando da aquisi-
ção de bens ou serviços quando 
o pagamento for efetuado em 
dinheiro ou em única parcela. 
Não digo negociar a compra 
diária do pãozinho na padaria 
ou as compras de supermer-
cado, sob a pena de sermos 
rotulados de avarentos. Mas, 
um abatimento de 5% sobre 
uma compra de R$ 3 mil gera 
uma economia de R$ 150,00, o 
que já garante um jantarzinho 
para duas pessoas.

Então, retornando à per-
gunta inicial de “como eu 
devo ganhar dinheiro?”, inde-
pendentemente se temos um 
negócio próprio ou de sermos 
empregados, se conseguirmos 
defi nir esta resposta, a energia 
certamente será canalizada 
para a atividade que realmente 
deve ser realizada no sentido 
de transformar ideias e conhe-
cimento em dinheiro. 

Assim, a sugestão é elaborar 
um modelo que contenha: 
objetivo do negócio, metas 
tangíveis a serem alcançadas, 
quem vai comprar a ideia, o 
que é necessário ser feito para 
implantá-la, como será feito, 
por quem será feito, quando 
será feito, quanto ganhar, 
quanto gastar e quais serão os 
controles para mensurar se as 
metas defi nidas estão sendo 
cumpridas.

(*) - É diretor fi nanceiro da UMC 
Universidade.

Jacques Fassa Pilnik (*)

A - Vagas em Hospital 
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares abre concurso público para 
o quadro de pessoal com lotação no Hospital Universitário Antônio Pedro, 
na cidade de Niterór, para  mais de 250 vagas nas áreas administrativa, 
médica e assistencial. Entre os cargos, estão: assistente administrativo, 
jornalista, advogado, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, 
enfermeiro, nutricionista, fi sioterapeuta, médico, engenheiro, entre 
outros. O Concurso também consistirá de avaliação curricular de Títulos 
para os cargos de nível superior e experiência profi ssional. Para mais 
informações, veja o Edital no endereço eletrônico (www.ibfc.org.br).

B - Obrigações Fiscais
Com a fi nalidade de tornar a contabilidade de uma empresa a mais 
transparente possível e mantendo a empresa totalmente regularizada, 
o empreendedor Vitor Maradei fundou o Contador Amigo, plataforma 
composta de tutoriais e aplicativos que permite ao microempresário cui-
dar sozinho de suas obrigações fi scais, de maneira rápida e fácil. O site é 
direcionado a microempresas prestadoras de serviços, sem funcionários 
e optantes pelo Simples Nacional. Auxilia o usuário cadastrado a iden-
tifi car as obrigações relacionadas à sua atividade, gerando as guias dos 
impostos e enviando as declarações devidas referentes ao mês corrente. 
Saiba como funciona no site: (www.contadoramigo.com.br). 

C - Igualdade de Gênero
Nos dias 22 e 23 de novembro acontece a 6ª edição do Fórum Mulheres 
em Destaque, na FecomercioSP. Os principais executivos do mercado 
estarão reunidos com líderes de grandes empresas e organizações 
para debater a importância das mulheres nas posições de liderança e 
discutir a diversidade na liderança como vantagem competitiva para o 
crescimento dos negócios. É o maior encontro de líderes em busca da 
igualdade de gênero! Conta com a cooperação da ONU Mulheres e do 
HeforShe e tem como propósito apresentar de forma prática os processos 
que as corporações precisam adotar para implementar e consolidar seus 
programas voltados para a questão da equidade de gênero. Saiba mais 
em (www.forummulheresemdestaque.com.br).

D - Festival de Teatro
Grupos de teatro de todo o Brasil podem se inscrever na 11ª edição do 
Festival Nacional de Teatro de Piracicaba pelo site ofi cial do evento. As 
apresentações ocorrem de 5 a 12 de novembro. Os interessados também 
podem se inscrever para a 23ª Mostra de Teatro Estudantil, que ocorre 
entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro e recebe grupos de escolas 
municipais, estaduais e particulares, de ensino fundamental e médio, 
além de entidades. Realizados pela Prefeitura de Piracicaba, os eventos 
não possuem caráter competitivo e objetivam estimular a concepção 
artística, a inovação criativa e a valorização da arte. Regulamento e fi cha 
de inscrição (www.fentepira.com.br).

E - Linha Promocional
Pensando em soluções para campanhas e eventos corporativos, a Tramontina 
amplia sua linha de produtos personalizáveis. A novidade é a customização 
em mais itens da linha de ferramentas, desenvolvidos especialmente para 
fornecedores interessados em aliar sua marca a produtos com a qualidade 

Tramontina. As opções são martelos, escalas métricas, lanternas, trenas, 
jogo de chaves de fenda e kit de ferramentas. Os produtos de madeira, nova 
proposta para o mercado promocional, são os kits e tábuas para petiscos, 
pizza e antepasto. Produzidos em madeira de refl orestamento Teca e com 
proteção antimicrobiana, as peças são funcionais e permitem a personali-
zação a partir da gravação a laser na madeira.

F - Nanotecnologia e Inovação 
Recheadas de novidades e oportunidades de negócio, Nano Trade Show 
e Venture Capital Expo vão reunir, no mesmo ambiente, representan-
tes da indústria, empresas, cientistas, pesquisadores, universidades, 
startups e investidores do Brasil e do exterior. Os eventos acontecem 
simultaneamente, de 9 a 11 de novembro, no Centro de Eventos Pro 
Magno. Paralelamente às feiras, será realizada a 1ª edição do PITCh - 
Prêmio de Inovação com Tecnologias Chaves, que visa reconhecer, gerar 
notoriedade e chancelar profi ssionais, empresas e universidades ou 
instituições cujas inovações foram capazes de gerar benefícios diretos 
à indústria e, consequentemente, à sociedade. Outras informações em:  
(www.nanotradeshow.com.br). 

G - Jovens Empreendedores
A quinta maior empresa de alimentos do mundo está recrutando jovens 
com espírito empreendedor para seus programas de Estágio, Trainee e 
Summer até o dia 2 de outubro. O foco da companhia está na busca de 
jovens com muita atitude e interessados em desenvolver uma carreira 
focada em entrega de resultados, inovação e qualidade. A empresa 
oferece aprendizagem na prática e exige que os candidatos saiam da 
zona de conforto e atuem como verdadeiros empreendedores, fazendo 
e não só apontando o erro. O Programa de Estágio recebe inscrições de 
graduandos de todas as áreas; o Summer é direcionado para estudantes 
de engenharia. Mais informações (www.eunakraftheinz.com).

H - Prática da Arbitragem
Com objetivo de discutir o presente e o futuro da prática da arbitragem, o 
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
promove o III Congresso Pan-Americano de Arbitragem, nos próximos 
dias 24 e 25, no Hilton Hotel. Ao todo 32 palestrantes e oito debatedores 
de 15 nacionalidades diferentes participarão dos painéis para abordar o 
que há de mais interessante e atual na arbitragem. Temas como ‘Casos 
em que há partes não signatárias à convenção de arbitragem’; ‘Como 
unconscious bias afeta hoje a Arbitragem Internacional e Comercial’; e 
‘Arbitragem e Corrupção: como proceder?’, são alguns pontos que serão 
debatidos. Mais informações: tel. 4058-0400  ou (www.ccbc.org.br).

I - Residência Médica
O prazo de inscrição para os Programas de Residência do Instituto Sírio-
Libanês de Ensino e Pesquisa termina no próximo dia 13. A primeira 
fase da seleção será realizada em oito capitais – Belém, Belo Horizonte, 
Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo 
– para garantir a abrangência nacional do processo seletivo e o acesso 
a uma diversidade maior de candidatos, sem a necessidade de grandes 
deslocamentos. Esta fase será composta por prova digital web objetiva de 
múltipla escolha. Os candidatos aprovados na primeira fase do processo 
seletivo farão a segunda etapa do processo seletivo no Hospital Sírio-

Libanês, no mês de dezembro. Mais informações e inscrição: (https://
iep.hospitalsiriolibanes.org.br/web/iep/latosensu). 

J - Estágio no Governo
Após fi rmar convênio para administrar o programa de estágios do 
governo estadual, o CIEE está com inscrições abertas para processo 
seletivo unifi cado destinado ao preenchimento de vagas e formação de 
cadastro reserva para estágios em órgãos do Governo do Estado de São 
Paulo e no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na capital e mais 217 
municípios. Podem se candidatar estudantes do primeiro ao penúltimo 
semestre do ensino médio, da educação profi ssional de nível médio e do 
ensino superior de diversos cursos. Interessados devem se inscrever no 
site (www.ciee.org.br), na opção Estudantes e clicando no link Órgãos 
e entidades do Governo do Estado de São Paulo. 

K - Microscopia Eletrônica 
Estão abertas as inscrições para os cursos da Escola de Microscopia 
do Laboratório de Caracterização Estrutural, da UFSCar. As atividades 
são projetadas para pessoas que utilizam microscópio em laboratórios 
industriais, acadêmicos e governamentais, como engenheiros, técnicos, 
físicos, biólogos, médicos, dentistas, cientistas forenses e gerentes téc-
nicos. O curso de ‘Introdução à Microscopia Eletrônica de Varredura e 
Microanálise’, ocorre entre os próximos dias 26 e 28. Os processos de 
inscrição, programação, valores dos cursos e a relação de outras atividades 
oferecidas pela Escola de Microscopia estão publicados no site (www.
lce.dema.ufscar.br). Outras informações tel. (16) 3351-8536. 

L - Mercado de Açúcar
Representantes dos mais importantes e infl uentes produtores e ex-
portadores mundiais de açúcar da Índia, Tailândia, União Europeia e 
Brasil estarão reunidos no dia 7 de novembro, no Hotel Renaissance, 
para avaliar o comportamento futuro dos mercados mundiais dessa 
commodity, que depois de vivenciar anos de excedentes se encontram 
diante de um possível défi cit do produto. Essa questão - que deverá 
acarretar impactos na produção do etanol - será discutida no Seminário 
Internacional do Açúcar 2016. O encontro defi nirá a maneira como os 
grandes produtores de açúcar do mundo irão reagir nos próximos anos. 
Mais informações: (www.sugarseminar2016.com).

M - Designers e Artistas 
Oxford Porcelanas, maior fabricante de porcelana e cerâmica de mesa 
das Américas, apresenta o Prêmio Oxford Design, que busca um novo 
designer e artista brasileiro para assinar uma linha com a marca. O obje-
tivo é se posicionar como a única marca do segmento apoiadora da Nova 
Geração de Designers e Artistas de todo o Brasil. A partir do próximo 
dia 10, o site (www.premiooxforddedesign.com.br) estará disponível, 
para que os interessados façam sua inscrições e enviem propostas de 
estampas. As criações fi carão durante um período em votação popular. 
O vencedor receberá um prêmio em dinheiro, além de ver sua linha 
vendida no site ofi cial da empresa. 

N - Carro dos Sonhos
A Toyota do Brasil abriu inscrições da quinta edição do Carro dos Sonhos, 
concurso cultural de desenho da montadora. Os interessados poderão 
efetuar o cadastro pela internet, acessando o endereço: (toyota.com.
br/carrodossonhos) até 31 de janeiro de 2017. Os desenhos deverão ser 
entregues em qualquer concessionária Toyota no Brasil ou enviados por 
correspondência no endereço descrito no regulamento também até o 
limite da data de inscrições. A lista de concessionárias pode ser acessada 
pelo site do concurso no momento da inscrição. O concurso de arte irá 
premiar vencedores em três categorias por faixa etária: de quatro a sete 
anos, de oito a 11 anos e de 12 a 15 anos.

j

A - Vagas em Hospital
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares abre concurso público para 

Tramontina. As opções são martelos, escalas métricas, lanternas, trenas,
jogo de chaves de fenda e kit de ferramentas. Os produtos de madeira, nova
proposta para o mercado promocional são os kits e tábuas para petiscos

O resultado representa 
queda de 10,12 % em 
relação ao mesmo perío-

do de 2015, corrigida a infl ação 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
utilizado pelo governo para esta-
belecer as metas. É o pior resul-
tado desde agosto de 2009. Os 
dados foram divulgados, ontem 
(29), pela Receita Federal.

No acumulado do ano, a 
arrecadação federal somou 
R$ 816,188 bilhões, queda de 
7,45% na comparação com o 
mesmo período do ano passa-
do, também corrigido o IPCA. 
É o pior resultado acumulado 
desde 2010. É o pior resultado desde agosto de 2009.

Infl ação dos 
aluguéis 
aumentou 
10,66% em
12 meses

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado no re-
ajuste de contratos de aluguel, 
acumulou em setembro uma 
infl ação de 10,66% no período 
de 12 meses. Segundo a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), essa 
é a taxa acumulada mais baixa 
desde abril deste ano (10,63%). 
Em agosto, o IGP-M havia acu-
mulado infl ação de 11,49%.

Avaliando-se apenas o mês de 
setembro de 2016, a taxa fi cou 
em 0,2%, acima do 0,15% de 
agosto deste ano, mas abaixo 
do 0,95% de setembro do ano 
passado.

A alta da taxa entre agosto 
e setembro foi influenciada 
pelos preços no atacado e pela 
construção civil. O Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, 
que analisa o atacado, subiu de 
0,04% em agosto para 0,18% em 
setembro. O Índice Nacional de 
Custo da Construção cresceu de 
0,26% para 0,37% no período. 
E o Índice de Preços ao Con-
sumidor, que analisa o varejo, 
recuou no período, ao cair de 
0,4% em agosto para 0,16% em 
setembro (ABr).

As criações brasileiras de 
suínos e galináceos cresceram 
em 2015 para o maior pata-
mar de suas séries históricas, 
divulgou ontem (29) o IBGE. 
A pecuária suína no Brasil 
chegou a 40,33 milhões de 
cabeças em 2015, com alta 
de 6,3% sobre 2014. Foi a 
primeira vez que o total de 
animais passou de 40 milhões. 
Quase metade da produção 
suína no Brasil está na região 
Sul, com 49,3%, e o Paraná é 
o estado com maior peso nesta 
atividade, com 17,7% de todo 
o rebanho nacional.

Desde 2005, o efetivo de 
galináceos (galos, galinhas,  
frangos, pintos e pintainhas) 
tem crescido no Brasil, com 
a exceção de 2012, quando 
a agropecuária brasileira 
foi afetada pelo tempo mais 
seco. Em 2015, com a redu-
ção do poder aquisitivo da 
população e o aumento do 

Pecuária suína chegou a 40,33 milhões de cabeças em 2015.
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Arrecadação de impostos e 
contribuições caiu 10,12 %

O governo federal arrecadou R$ 91,808 bilhões em impostos e contribuições em agosto de 2016
De acordo com a Receita, 

entre os principais fatores que 
infl uenciaram os números entre 
janeiro e agosto de 2016 estão 
o desempenho dos principais 
indicadores macroeconômicos, 
incluindo a produção industrial, 
com queda de 9,24% entre de-
zembro de 2015 e julho de 2016, 
e a venda de bens e serviços que 
teve impacto negativo de 9,64% 
na mesma comparação.

Houve ainda, no período, 
queda nas vendas de servi-
ços, de 4,79%, e no valor em 
dólares das importações, com 
decréscimo de 27,02%. A 
massa salarial nominal cresceu 
3,49% (ABr).

Rebanho suíno brasileiro cresce 
6,3% e passa de 40 milhões

preço da carne bovina contri-
buíram para que o país atingis-
se o recorde de 1,3 bilhão de 
frangos com um crescimento 
de 0,9% sobre 2014.

O Brasil é o terceiro maior 
produtor de galináceos do 
mundo, atrás apenas de Es-

tados Unidos e China, e é o 
maior exportador de carne de 
frango. Assim como os suínos, 
os galináceos estão mais con-
centrados na Região Sul e no 
estado do Paraná, com 45,4% 
e 24,3% da criação nacional, 
respectivamente (ABr).

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002828-80.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fer-
nando Cirillo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) De Sisto Comércio e Serviços Ltda - ME, CNPJ 
02.623.971/0001-12, que nos autos do Cumprimento de Senteça da ação MONITÓRIA 0000025-
66.2012.8.26.0010, requerida por UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, foi deferida a sua INTIMAÇÃO 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 14.875,01, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo 
de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
Cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2016.                                                           29 e 30/09    

 Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016603-74.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus 
Encinas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MANOEL FERREIRA DOS SANTOS RG Nº 18.910.935, 
CPF Nº 030.052.208-85 que MOMENTUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA lhe ajuizou ação 
de Ordinário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 4.262,89, referente as despesas da taxa de 
conservação do lote 20 da Quadra HK, do Empreendimento Terras de Santa Cristina III, pois as deixou 
de pagar. Estando o réu eu lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados 
na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 
de agosto de 2016.                                                                                                            29 e 30/09
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O fi m do processo 

de impeachment, ao 

contrário do que sido 

apregoado, não deverá 

alterar sensivelmente 

o “modus operandi” do 

governo, que continuará 

suscetível a pressões e 

sujeito a uma contínua 

negociação com o 

Congresso

Este comportamento 
decorre, mais do que da 
interinidade ou não do 

governo Temer, da mudança 
do comportamento dos de-
putados que, historicamente, 
fazem parte do baixo clero 
e que, após Eduardo Cunha, 
acordaram para o poder que 
detêm e passaram a usá-lo, 
cientes da capacidade de 
pautar o Congresso, à revelia 
do governo.

As difi culdades em avançar, 
tanto na limitação dos gastos 
como na reforma da Previ-
dência ou na modernização 
das relações capital- trabalho, 
deverão continuar presentes e 
até aumentar em função das 
próximas eleições municipais 
e, principalmente, da sucessão 
presidencial. Simplifi cando, o 
PMDB quer fazer bondades 
para se reeleger em 2018, 
enquanto o DEM e o PSDB 
querem que faça maldades 
para carregar o ônus e, assim, 
sair do páreo e entregar o 
país para eles, razoavelmente 
ajustado, em 2018.

A baixa sensibilidade da 
equipe econômica com os 
problemas do setor produtivo 
faz com que, em vez deste ser 
visto como parte indispensável 
da solução, seja encarado, 
na maioria das vezes, como 
fazendo parte do problema. 
Há uma crença quase religio-
sa de que o ajuste das contas 
públicas resolve praticamente 
tudo e o crescimento econô-
mico virá como uma simples 
decorrência.

Sem querer diminuir a im-
portância dos erros cometidos 
e da incompetência do governo 
Dilma no agravamento da crise, 
é necessário destacar que os 
novos detentores do poder, 
na realidade, de tanto repetir 
uma leitura extremamente 
simplifi cada de suas causas 
acabaram acreditando no dis-
curso de que todos os nossos 
males decorrem do abandono 
do “tripé econômico” agrava-
do pelo excesso de gastos do 
governo e consequente dese-
quilíbrio fi scal.

Não atentaram, até agora, 
na importância do fato de as 
empresas e famílias estarem 
crescentemente endividadas, 
passando de 35% do PIB em 
2005 para mais de 75% do PIB 
em 2015 numa economia que 
começa a perder fôlego a partir 
de 2011. De fato, a partir da-
quele ano, as empresas perdem 
margens de forma contínua 
chegando a praticamente ze-
rar sua rentabilidade a partir 
de 2013 em função do baixo 
crescimento e forte elevação 
das despesas fi nanceiras.

O ajuste cambial que per-
mitiria, à indústria, uma saída 
alternativa para a recessão 
interna foi jogado fora, mais 

uma vez, em nome do combate 
à infl ação que, por não ser uma 
infl ação de demanda, resiste 
teimosamente a taxas de juros 
extremamente elevadas que 
agravam ainda mais a situação 
dos consumidores e das em-
presas. O ministro Meirelles 
chega a afi rmar que o Real 
apreciado favorece os investi-
mentos, o que não faz sentido 
para o setor produtivo.

Na realidade, o Dólar baixo 
tem o efeito oposto. Ele reduz 
o preço dos produtos impor-
tados que concorrem com os 
produtos nacionais, estabelece 
um teto no preço de nossos 
produtos independente de 
custos crescente, o que sig-
nifi ca redução ou eliminação 
de margens, e impossibilita 
a exportação, pois o preço 
do produto brasileiro sobe 
em Dólares para garantir ao 
exportador os mesmos Reais. 
É óbvio que, nestas circuns-
tâncias, investir em produção 
é um contrassenso.

Haverá sempre quem defen-
da que a competitividade não 
depende exclusivamente do 
câmbio, o que, “strictu senso”, 
é correto, mas, no mundo real, 
ganhos de competitividade 
na área sistêmica, ou seja, 
em infraestrutura, reformas 
trabalhista e tributária, edu-
cação, segurança jurídica... 
vão continuar na lista de de-
sejos por muito tempo ainda, 
enquanto que ganhos de pro-
dutividade, que são da alçada 
das empresas, dependem de 
investimentos, ou seja, da exis-
tência de margens adequadas 
e, portanto, de um câmbio 
competitivo.

Sem medidas que favoreçam 
a redução do endividamento 
da indústria e a recuperação 
de suas margens, via fi nancia-
mento a custos compatíveis 
com o retorno das empresas e 
câmbio competitivo, não have-
rá possibilidades de aumento 
da arrecadação e, portanto, 
de ajuste das contas públicas 
pelo lado da receita. Há, ainda, 
riscos maiores com relação 
a nosso parque industrial. A 
indústria de transformação, 
por exemplo, estará reduzida, 
em fi ns de 2016, à metade 
do que era há pouco mais de 
dez anos, com o consequente 
agravamento do processo de 
desindustrialização e da perda 
de importantes elos da cadeia 
produtiva.

É fundamental, portanto, 
sensibilizar o governo de que as 
medidas capazes de estimular 
a retomada do crescimento 
econômico como a redução 
da Selic e das taxas de juros 
de mercado, a regularização 
do crédito, a adoção de uma 
política cambial que favoreça 
a manutenção de um câmbio 
competitivo e com baixa vo-
latilidade e a aceleração do 
programa de investimentos em 
infraestrutura têm que ser im-
plementadas simultaneamente 
com o ajuste fi scal e com as 
indispensáveis reformas pre-
videnciária e trabalhista.

(*) - É engenheiro e diretor de com-
petitividade, economia e estatística 
da ABIMAQ – Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e membro 

do Grupo Reindustrialização.

Mário Bernardini (*)

Após o impeachment

Cabine blindada para 
motoristas de táxis

O deputado Alberto Fraga 
(DEM-DF) apresentou projeto que 
obriga todos os táxis em circulação 
a possuírem cabine de segurança 
blindada isolando o motorista dos 
passageiros. A instalação das cabi-
nes será custeada pelos próprios 
taxistas ou cooperativas, por meio 
de fi nanciamento fornecido pelos 
bancos públicos nas mesmas con-
dições das linhas voltadas à compra 
de carros novos.

O deputado Fraga explica que 
o objetivo do projeto é dar mais 
segurança aos taxistas, que estão 
entre as principais vítimas da vio-
lência urbana. “O taxista convive 
diariamente com a instabilidade 
emocional, resultando do medo e 
da incerteza que Ihe ocorre a cada 
entrada de passageiro”, afi rma.

A proposta é semelhante a outra 
apresentada pelo deputado em 
1999, que acabou arquivada por 
ter sido rejeitada durante trami-
tação pelas comissões. O projeto 
tramita em caráter conclusivo nas 
comissões de Viação e Transportes; 
Finanças e Tributação; e Constitui-
ção e Justiça (Ag.Câmara).

Está em análise na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado um 
projeto que libera carros antigos que 
tenham sido modifi cados e os de co-
leção de algumas exigências comuns 
para os carros de produção em série. 
O projeto libera o veículo antigo e o 
veículo de coleção da obrigatoriedade 
de instalação de encosto de cabeça, air 
bag e dispositivo de controle de emissão 
de gases poluentes e de ruído.

De autoria do deputado Arnaldo Jar-
dim (PPS-SP), o projeto conceitua o 
veículo antigo modifi cado como aquele 
fabricado há mais de 30 anos e que tem 
suas características originais modifi ca-
das. O veículo de coleção, cujo conceito 
já consta na legislação atual, é aquele 
que, mesmo tendo sido fabricado há 
mais de 30 anos, conserva suas carac-
terísticas originais de fabricação e tem 
valor histórico próprio.

O autor lembra que em todo o mundo 

Carros objeto do chamado “tuning” poderão ser liberados da obrigatoriedade dos 

itens de segurança.

Deputado Domingos Sávio (PSDB-MG).

O deputado Domingos Sávio 
(PSDB-MG) voltou a chamar a 
atenção para a herança maldita 
deixada pela gestão petista no 
país. O tucano destacou que o 
governo do Partido dos Traba-
lhadores e seus aliados geraram 
um verdadeiro caos no Brasil. “A 
máscara caiu. O povo brasileiro 
viu o desastre em que o PT nos co-
locou. Temos mais de 12 milhões 
de desempregados”, alertou.

O parlamentar lembrou que, 
para se perpetuar no poder, o 
partido explorou a pobreza e 
enganou os trabalhadores e os 
mais necessitados. Em troca da 
confi ança o PT deu aos brasi-
leiros um défi cit assustador nas 
contas púbicas. Para este ano, 
o rombo previsto é de R$ 170 
bilhões. “Não foi só a corrupção 
cometida pelos petistas que 
deixou o país numa situação de 
crise econômica, mas também 
a incompetência, a demagogia 
e a tentativa de implantar uma 
ditadura populista”, reprovou.

A informação foi divul-
gada ontem (29) pelo 
Ministério da Defesa. O 

contingente das três forças vai 
atuar em 408 localidades de 14 
estados defi nidos pelo TSE, res-
ponsável pelas solicitações. No 
domingo (2), os militares vão 
dar apoio logístico e contribuir 
para garantir a segurança na 
votação e apuração. 

Outros 3 mil militares devem 
fi car de prontidão. De acordo 
com o ministério, o custo es-
timado da operação é R$ 23 
milhões, que serão pagos pelo 
TSE. O número de municípios 
e tropas ainda pode aumentar, 
caso haja mais pedidos do 
tribunal. Os 14 estados que 
receberão os militares são Acre, 
Alagoas, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 

As Forças Armadas vão reforçar a segurança e dar apoio 

logístico nas eleições deste domingo (2).

O presidente do TSE, mi-
nistro Gilmar Mendes, consi-
derou um “episódio chocante 
e deplorável” o atentado 
ocorrido na quarta-feira (28), 
ao candidato a prefeito de 
Itumbiara (GO) José Gomes 
da Rocha (PTB) e o vice-
governador, José Eliton. O 
candidato morreu e o vice-
governador foi baleado e está 
internado. Eles participavam 
de uma carreata do candidato 
à prefeitura.

“Deu a impressão realmente 
de um atentado e nós não te-
mos, pelo menos nessa região, 
não tínhamos esse tipo de 
manifestação. As investiga-
ções estão sendo feitas, não 
se tem claro qual foi a moti-
vação, qual foi o móvel, mas 
evidentemente parece estar 
associado a um contexto, ou 
uma atuação política”, disse o 

Presidente do TSE, ministro 

Gilmar Mendes.

Projeto busca 
melhorar situação 
fi nanceira de 
lotéricas

A Câmara analisa proposta 
que estabelece critérios para 
a atualização monetária do 
adicional de segurança para 
o transporte de valores e das 
tarifas referentes à prestação 
de serviços bancários básicos 
repassadas às casas lotéricas 
pela Caixa. Essa atualização 
seria feita com base na infl ação 
medida pelo IPCA. No caso das 
tarifas repassadas pela Caixa, 
elas poderão adicionalmente 
ser reajustadas se o banco 
renegociar suas taxas com as 
empresas e órgãos de governo 
conveniados.

Tais medidas estão previstas 
no projeto do deputado Pompeo 
de Mattos (PDT-RS) e altera a 
lei referente à remuneração do 
permissionário lotérico, que 
hoje não prevê esses critérios 
de atualização. O objetivo é 
melhorar a situação fi nanceira 
das casas lotéricas a fi m de au-
mentar a qualidade do serviço 
prestado. “As casas lotéricas 
vêm enfrentando difi culdades 
fi nanceiras em decorrência da 
defasagem nas tarifas repassa-
das pela Caixa e dos altos custos 
de segurança, além da crise 
econômica vivenciada no País”, 
justifi ca o parlamentar. 

Ele ressalta que as loterias 
prestam serviços bancários 
básicos, sendo uma alternativa 
em localidades isoladas do País 
ou quando os bancários estão 
em greve. O texto prevê ainda 
a possibilidade de as lotéricas 
cobrarem tarifa no recebimento 
de conta paga com cartão de 
crédito, em valor correspon-
dente à tarifa aplicada pela 
Caixa. Outro ponto do projeto 
prevê a oferta, pela Caixa, de 
linha de crédito especial para 
blindagem dos estabelecimen-
tos. O projeto tramita em cará-
ter conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Eleições terão 25 mil militares 
atuando em 14 estados no 1º turno

As Forças Armadas vão empregar 25 mil militares no primeiro turno das eleições municipais
Em outras 306 localidades, o 
objetivo dos militares será ga-
rantir a segurança e a tranqui-
lidade na votação e apuração. 
Ao todo, 1.243 viaturas, quatro 
veículos blindados, 89 embar-
cações e 26 aeronaves das três 
forças serão usadas.

Único estado da região Su-
deste que receberá reforço na 
eleição, o Rio de Janeiro deve 
contar com 6,5 mil militares 
em 11 municípios (Rio de 
Janeiro, Belford Roxo, Magé, 
Campos dos Goytacazes, São 
Gonçalo, Macaé, Queimados, 
Japeri, Nova Iguaçu, São João 
de Meriti e Duque de Caxias). 
Um efetivo de 7,7 mil militares 
foi escalado para a Região Nor-
te, e outros 5,3 mil devem dar 
apoio às eleições no Nordeste. 
Para a Região Centro-Oeste, 
serão deslocados 2,3 mil mi-
litares (ABr).

do Norte, Roraima, Sergipe e 
Tocantins.

O apoio logístico em 102 
localidades de difícil acesso 

deve ajudar no transporte de 
material e pessoal, o que inclui 
as urnas eletrônicas e os funcio-
nários dos tribunais eleitorais. 

Morte de candidato em Goiás 
é “chocante e deplorável”

foram assassinados no estado 
nesta campanha eleitoral. A 
Polícia Civil investiga a atua-
ção de grupos paramilitares, 
como as milícias, e o tráfi co 
de drogas. “Estamos ainda 
carentes de explicação”. Para 
o ministro, alguns casos de 
violência podem ter relação 
com questões eleitorais. 

“Aparentemente, sim, em-
bora também as autoridades 
do Rio de Janeiro tenham dito 
que havia disputa e algumas 
atividades ligadas ao crime 
comum, ao crime ordinário 
na cidade, mas isso envolve 
sempre milícias, envolve nar-
cotráfi co e alguns candidatos 
que estão associados, o que 
traz uma outra preocupação, 
que é o crime organizado 
participando do processo 
eleitoral, isso realmente é algo 
delicado”, disse (ABr).

ministro. “Realmente se trata 
de um episódio chocante e de-
plorável para todos os títulos”, 
completou.

Mendes disse que ainda não 
foi indentifi cado o motivo do 
aumento da violência durante 
as campanhas para as eleições 
deste ano. No Rio de Janeiro, 
por exemplo, 16 candidatos 

Difi culdades que assolam o país 
são fruto da herança maldita

Segundo o congressista, o PT 
tentou “escravizar” algumas ins-
tituições que se transformaram 
em aparelhos do partido, como 
estruturas sindicais e determi-
nados segmentos da juventude. 
Mas o tucano destacou que este 
é o momento para mudanças e 
para limpar a sujeira deixada pe-
los petistas. “A economia enco-
lhendo, recessão com infl ação. 
Conseguiram de fato quebrar o 
Brasil. Temos que reorganizar o 
país”, informou.

É preciso fazer um ajuste 
fi scal e votar projetos que não 
permitam um excesso de gastos 
públicos, até mesmo para poder 
valorizar o servidor. Ele desta-
cou que existem órgãos sem 
recursos para pagar os salários 
devido à quebradeira que eles 
implantaram. Além disso, de-
fendeu que é necessário que o 
país enfrente a reforma na Pre-
vidência para garantir o direito 
de pagamento da aposentadoria 
(psdbnacamara). 

Carros antigos podem ser liberados de ter air bag
O autor lamenta, no entanto, que ainda 
não exista uma legislação especial para 
os carros antigos e de coleção. Assim, 
muitos colecionadores têm enfrentado 
difi culdades na hora de legalizar seus 
veículos. O deputado argumenta que 
seu projeto objetiva legalizar situações 
“consideradas até então marginais e, 
ao mesmo tempo, coibir excessos e 
alterações que possam incorrer em in-
segurança para motoristas, passageiros 
e pedestres”.

Arnaldo Jardim acrescenta que o Con-
tran poderá emitir normas específi cas 
para o setor. Ele ressalta ainda que a 
preservação de carros antigos tem um 
“cunho histórico e cultural”, além de 
ser uma atividade com um enorme e 
crescente potencial de geração de em-
pregos e renda. Ele cita como exemplos 
o mercado de tintas, as ofi cinas mecâ-
nicas especializadas e a produção de 
acessórios (Ag.Senado).

a prática da modifi cação de veículos 
antigos conta com milhares de segui-

dores e movimenta vultosa soma de 
investimentos. No Brasil não é diferente. 



À primeira vista parece 

algo que não faz muito 

sentido, prestar um 

serviço de cunho social e 

lucrar com isso

Soa antagônico ou para 
alguns até mesmo antié-
tico. No entanto, a reali-

dade pode ser completamente 
diferente e ter impacto positivo 
na economia e no desenvolvi-
mento social de comunidades 
carentes.

Até pouco tempo atrás os 
negócios sociais faziam parte 
do portfólio das entidades sem 
fi ns lucrativos, cada uma com 
seu foco de atendimento às 
mais diversas necessidades da 
população carente, como por 
exemplo, abrigo para idosos, 
defi cientes físicos, crianças, 
portadores de doenças graves 
e muitas outras.

Essas entidades em maio-
ria são mantidas por doações, 
tanto de pessoas jurídicas 
quanto de pessoas físicas. 
Também são regidas por 
uma legislação própria, onde 
uma das obrigações é prestar 
contas e apresentar balanço 
de suas atividades, valores 
arrecadados e onde e como 
foram aplicados, uma vez que 
são mantidas por doações e 
também classificadas como 
empresas do terceiro setor.

Nos últimos anos a iniciativa 
social começou a despertar o 
interesse de empreendedores, 
que não viram barreiras entre 
ambição social e econômica. 
Ou seja, entenderam que o 
trabalho com fi ns lucrativos 
pode sim gerar impacto social, 
e não há nada de errado nisso. 
Pelo contrário, esse modelo 
pode atrair ainda mais inves-
tidores para a causa social, 
gerando velocidade e escala 
para as ações, tentado diminuir 
a desigualdade e a pobreza, 
umas das principais defi ciên-
cias do mundo moderno.

Os negócios sociais têm 
em seu cerne atividades que 
devem benefi ciar pessoas de 
baixa renda, porém também 
têm o objetivo de serem lu-
crativos, gerando receita por 

meio da comercialização de 
produtos ou serviços que, 
por sua vez, remuneram os 
sócios ou geram capacidade 
de investimento para a própria 
empresa – acarretando na am-
pliação do seu potencial em ter 
efeito na sociedade.

Um belo exemplo disso, é o 
projeto kiteiras da Danone. A 
Danone, empresa de produ-
tos lácteos, criou o projeto 
com foco no desenvolvimento 
do empreendedorismo para 
mulheres de baixa renda da 
região Nordeste por meio da 
venda porta a porta de kits de 
produtos Danone.

Ou seja, o projeto visa a 
venda de produtos para as 
comunidades de baixa renda, 
criando uma nova classe 
consumidora e ao mesmo 
tempo o desenvolvimento 
das comunidades por meio 
do empoderamento feminino. 
Mulheres que muitas vezes são 
as responsáveis pelo lar, mães 
solteiras, ou donas de casa sem 
atividade econômica.

Essas mulheres recebem 
treinamento, acompanha-
mento e começam a se sentir 
inseridas no mercado por meio 
do desenvolvimento de uma 
atividade econômica, a venda 
de produtos Danone, que por 
sua vez, gera receita para a 
companhia. Olhando esse 
cenário, vejo que é um belo ex-
emplo de como aliar a atividade 
econômica com o cunho social. 
Com tantas necessidades soci-
ais que o Brasil e o mundo têm, 
não há quem possa dizer que 
isso está errado.

As iniciativas nesse sentido 
no Brasil ainda são pequenas, 
mas há que se abrir os olhos 
para o potencial desse mercado 
voltado para as classes D e E 
que atinge mais de 7 milhões 
de domicílios urbanos no país 
e que estão sedentos por in-
vestimento e desenvolvimento. 
Trata-se de uma janela de 
oportunidade que se abre para 
as empresas que tiverem olhos 
para ver.

(*) - É diretora de Marketing 
e Desenvolvimento do Grupo 

Bittencourt.

É possível ter um 
negócio social
que dê lucro?

Lyana Bittencourt (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, 
utilizem 

nosso espaço 
para suas 

publicações 
Consulte sua 
agência de 
confi ança,

ou ligue para

3106-4171

Página 5São Paulo, sexta-feira, 30 de setembro de 2016

Leilões

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 10/10/2016 às 14h30/2º Público Leilão: 11/10/2016 às 15h30

FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Rua Tenente Negrão,
140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário RESIDENCIAL DIÓGENES EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no
CNPJ sob n° 12.599.335/0001-57, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo
27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário: Aparta-
mento nº 35, localizado no 3º andar do RESIDENCIAL ÚNICO SANTANA, situado na Rua Diogenes de
Lima, 75, na Vila Ester, no 23º Subdistrito - Casa Verde, contendo a área privativa de 51,5600m², área
de garagem de 8,8200m², referente a vaga nº 24P no 2º subsolo, vinculada como acessório, e área co-
mum de 51,2846m², com a área total de 111,6646m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 2,4451%
no terreno condominal matriculado sob o nº 11.973 (da qual 0,2004% refere-se a vaga de garagem).
Convenção de condomínio registrada sob o nº 12.590, no Livro 3 - Auxiliar, desta Serventia. Imóvel obje-
to da Matrícula nº 182.680 do 8º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.  1º PÚBLICO
LEILÃO em 10/10/2016 às 14h30. VALOR: R$498.415,12. 2º PÚBLICO LEILÃO em 11/10/2016 às
15h30. VALOR: R$504.492,88. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisi-
ção do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de
arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certi-
dões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra,
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conserva-
ção. O imóvel encontra-se ocupado, a desocupação deverá ser providenciada pelo comprador, que assu-
me o risco da ação, bem como todas as custas e despesas. Leilão online através do site
www.sold.com.br. Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei
9.514/97. Caso não haja licitante em nenhum dos leilões, a comitente vendedora irá analisar “Lances Con-
dicionais”; ou seja, lances menores do que os valores mínimos de venda estipulados para os 2 leilões.
Esta análise poderá resultar em aceitação ou não da venda. Caso a venda seja aceita, mesmo que por va-
lor menor do que a dívida, a comissão de 5% do Leiloeiro será devida pelo arrematante e a comitente (cre-
dor fiduciário) fornecerá o respectivo termo de quitação ao(s) fiduciante(s), conforme Artigo 27, parágrafo
6º. da Lei 9.514/97. Em caso de não aceitação do lance condicional, nada será devido ao proponente.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 13/10/2016 às 14h30/2º Público Leilão: 14/10/2016 às 14h30

FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Rua Tenente Negrão,
140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário SEI
BRIGADEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 13.035.283/
0001-59, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e
regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os seguintes imóveis: Lote
001 – Apartamento nº 1.310 (mil trezentos e dez), localizado no 13º pavimento, do “CONDOMÍNIO
SETIN DOWNTOWN BRIGADEIRO”, situado na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 339, no 2º Subdistrito
- LIBERDADE, com a área privativa de 40,390m², a área de uso comum de 42,207m², a área privativa
mais de uso comum de 82,597m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,41415%, e o direito de uso de 01
(uma) vaga de garagem, em lugar indeterminado no 1º, 2º, 3º ou 4º subsolo. Imóvel objeto da Matrícula nº
118.400 do 1º. Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 13 de
outubro de 2016, à partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 444.259,33. 2º PÚBLICO LEILÃO em 14 de
outubro 2016, à partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 415.656,33. Lote 002 - Apartamento nº 1.610
(mil seiscentos e dez), localizado no 16º pavimento, do “CONDOMÍNIO SETIN DOWNTOWN
BRIGADEIRO”, situado na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 339, no 2º Subdistrito - LIBERDADE, com a
área privativa de 40,390m², a área de uso comum de 42,207m², a área privativa mais de uso comum de
82,597m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,41415%, e o direito de uso de 01 (uma) vaga de
garagem, em lugar indeterminado no 1º, 2º, 3º ou 4º subsolo. Imóvel objeto da Matrícula nº 118.430 do 1º.
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 13 de outubro de 2016, à
partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 460.613,42. 2º PÚBLICO LEILÃO em 14 de outubro 2016, à partir
das 14h30 horas. VALOR: R$ 437.152,33. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas
a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de
arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões,
emolumentos cartorários, registrários etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram,
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. Os imóveis encontram-se desocupados. Na eventualidade de ocupação, a desocupação
deverá ser providenciada pelo adquirente, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e
despesas, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97. Leilão online através do site www.sold.com.br.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

6ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0124842-
29.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Companhia de 
Vidas Corretora de Seguros e Representações Comerciais Ltda, CNPJ. 06.120.449/0001-70, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Transit do Brasil 
S/A, para o recebimento de R$ 21.072,19 (Fev/2012), oriundos da prestação de Serviços de 
Comunicação de Multimídia e Serviço Telefônico Fixo Comutado, vencidos e não pagos. Estando a 
executada em local incerto e não sabido, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, 
pague o débito atualizado ou, em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

9ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051762-
10.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, do Estado de São Paulo, 
Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, na forma da lei, etc. FAZ SABER a ACTION G SPORTS LTDA, 
CNPJ. 15.606.978/0001-79 e seu fiador JORGE AUGUSTO MORAIS MARTINS FILHO, CPF 
043.120.028- 94, que PAULO SANCHES CAMPOI, ajuizou-lhes uma ação de COBRANÇA, para 
o recebimento da quantia de R$ 75.000,00 (Maio/2015) que deverá ser atualizado até a data do 
efetivo pagamento, oriundos dos alugueres vencidos e os que se vencerem, bem como das taxas 
condominiais, referente ao imóvel situado á Rua Santo Amaro, 71 15º andar, cj.15-B, nesta 
Capital. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se 
aceitos os fatos alegados pelo Requerente. Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 18/10/2016  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 20/10/2016  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 18/10/2016 às 11:00 e o 2º 
Leilão será realizado no dia 20/10/2016 às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São 
Paulo/SP. DEVEDOR (A) FIDUCIANTE: NEIDE COELHO BOECHAT, 

. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 850.642,55 (oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e 
cinquenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 373.473,33 (trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta 
e três centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

niais, 

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      18.447
Disponibilidades     9.215
Aplicações Interf. Liquidez        3.228

Aplicações no mercado aberto     3.228
TVM e Instrum. Financ. Derivativos        1.293

Vinculados à Prestação de Garantias    1.293
Relações Interfinanceiras               -

Créditos Vinculados - Dep. no BC    -
Outros Créditos        4.648

Carteira de Câmbio   3.546
Rendas a Receber    120
Negociação e Intermed. de Valores 239
Diversos   756
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (13)

Outros Valores e Bens             63
Despesas Antecipadas     63

PERMANENTE           774
Imobilizado de Uso           423

Outras Imobilizações de Uso    1.025
(Depreciações Acumuladas)     (602)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            351
Outros Ativos Intangíveis    429
(Amortização Acumulada)   (78)

TOTAL DO ATIVO      19.221

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      14.601
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      14.601

Carteira de Câmbio  8.142
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias    1.368
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    5.089

PATRIMÔNIO LIQUIDO        4.620
Capital :        3.098

De Domiciliados no País      3.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros     301
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.   587
Lucros ou Prejuízos Acumulados   496
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado            138

Receitas Operacionais   6.437
(Despesas Operacionais)     (6.239)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (31)
(Contribuição Social)  (29)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     19.221

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Agosto de 2016

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Agrimpmer S/A Agrícola e Mercantil
CNPJ/MF n° 60.673.571/0001-19 - NIRE 3530001006-0

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas desta sociedade convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária em 10/10/16 às 9:00 
horas na sede à Rua Conselheiro Torres Homem, 230 - sala 2, para deliberarem sobre: 1) Contas dos administradores: exame, 
discussão e votação das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício de 2015; 2) Fixação da remuneração da diretoria
para o exercício de 2016; 3) Outros Assuntos de interesse social. São Paulo, 29/09/2016. A Diretoria (30/09, 01 e 04/10/2016)

MSF Administração de Bens Imóveis S/A
CNPJ/MF n° 23.379.908/0001-53 - NIRE 3530048278-6

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas desta sociedade convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária em 10/10/16 às 11:00 
horas na sede à Rua Conselheiro Torres Homem, 230 - sala 1, para deliberarem sobre: 1) Contas dos administradores: exame,
discussão e votação das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício de 2015; 2) Fixação da remuneração da diretoria para
o exercício de 2016; 3) Outros Assuntos de interesse social. São Paulo, 29/09/2016. A DIRETORIA      (30/09, 01 e 04/10/2016)

METTA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS S.A.
CNPJ/MF n° 23.361.038/0001-95 - NIRE 3530048270-1

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os senhores acionistas desta sociedade convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 10:00
horas do dia 10/10/2016 na sede social à Rua Conselheiro Torres Homem, 230 - sala 2, para deliberarem sobre: 1) Contas
dos administradores: exame, discussão e votação das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício de 2015; 2) Fixação
da remuneração da diretoria para o exercício de 2016; 3) Outros Assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 29/09/2016.
A DIRETORIA                                                                                                                                      (30/09, 01 e 04/10/2016)

GBC GRUPO BRASILEIRO DE CILINDROS LTDA, torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 36009282 emitida em 27/09/2016
para Fabricação de Cilindros de ferro para extintores de incêndio, sito à Rodovia Dom
Gabriel Paulino Bueno Couto, s/nº, Km 81,5, Pinhal, Cabreúva/SP.

TAZMETAL GALVANOPLASTIA LTDA - ME, torna público que requereu na CETESB a
Renovação da licença de Operação para serviços de galvanoplatia, sito à Rua Pedro
Paulo Celestino, 143 - Piraporinha - Diadema/SP.

Empresa de Ônibus Pássaro Marron S.A.
CNPJ/MF: 61.563.557/0001-25 - NIRE: 35300037057

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/09/2016.
1. Data, Hora e Local: Ao 01/09/2016, às 10 horas, na sede da sociedade, estabelecida na cidade de São Paulo - SP, na Rua 
Joaquim Mendes, nº 207, Estabelecimento 01, Bairro Jardim das Laranjeiras. 2. Convocação: Dispensada a publicação do 
Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. Presença: Acionistas: (a) Max Empreendimentos 
e Participações S/A, sociedade anônima, estabelecida na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, à Rua 
Capitão Alberto Mendes Junior, no 58, Jardim Morishita, NIRE 35300327951, CNPJ nº 76.467.224/0001-70, neste ato, 
representada por seus diretores Paulo Sérgio Bongiovanni, RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, CPF/MF nº. 051.061.748-48 e Hélio 
Dalmaso Meneghin, RG nº 12.736.169 SSP/SP, CPF/MF nº. 026.436.118-02 e (b) Comporte Participações S/A, sociedade 
anônima, estabelecida na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, à Avenida dom Jaime de Barros Câmara, 
no. 300, Sala 9, Bairro Planalto, NIRE 35300191293, inscrita no CNPJ nº 05.169.726/0001-76, neste ato, representada por 
seu diretor-presidente, Paulo Sérgio Coelho, RG nº 426.172 SSP/MG, CPF/MF nº. 162.329.256-53; e pela diretora, Maria 
Zélia Rodrigues de Souza França, RG nº 37.521.997-3 SSP/SP, CPF/MF nº. 442.337.286-04, representando a totalidade do 
capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presenças. 4. Composição da Mesa: Dirigiram 
os trabalhos, como Presidente, o Sr. Paulo Sérgio Bongiovanni, já qualificado e como Secretário, Joaquim Constantino Neto, 
RG nº 17.365.750 SSP/SP, CPF/MF nº. 084.864.028-40. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Antecipação do vencimento 
do mandato dos atuais “Diretores Gerais”; (ii) Realização da eleição dos “Diretores Gerais”; (iii) Posse dos “Diretores Gerais” 
eleitos e (iv) outros assuntos de interesse social. 6. Deliberações Tomadas Por Unanimidade: (i) O vencimento do mandato 
dos atuais “Diretores Gerais”, que ocorreria em 30/04/2017, foi antecipado para o dia 31/08/2016; (ii) Realizada a eleição dos 
membros da Diretoria Geral, foram reeleitos os atuais “Diretores Gerais” da sociedade, que continuarão ocupando o cargo 
de “Diretores Gerais”, para um novo mandato de 03 anos, a contar de 01/09/2016 com término previsto em 31 de agosto de 
2019 composto pelos membros abaixo relacionados: Bloco A - Paulo Sérgio Bongiovanni, RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, 
CPF nº 051.061.748-48 e; Rodrigo Constantino Bongiovanni, RG nº 26.532.532-8 SSP/SP, CPF nº 312.469.758-82; Bloco 
B - Ricardo Constantino, RG nº 671.071 SSP/DF, CPF nº 546.988.806-10 e; Joaquim Constantino Neto, RG nº 17.365.750 
SSP/SP, CPF/MF nº. 084.864.028-40. (iii) Foram empossados os “Diretores Gerais” conforme Termo de Posse a seguir: Os 
“Diretores Gerais” reeleitos, abaixo assinados, todos presentes nesta reunião, são nesta oportunidade empossados, para 
cumprir o mandato até a data de 31/08/2019, comprometendo-se os mesmos a exercer as atribuições do respectivo cargo 
com fiel observância dos deveres impostos pela lei e pelo Estatuto Social da empresa, em relação aos quais, no que se refere 
aos requisitos para o cargo, declaram, para fins do disposto no inciso IV, do artigo 53, do Decreto 1.800/96, bem como do 
contido nos §§ 1º e 2º, do artigo 147, da lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer a administração 
da empresa e nem condenados, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a 
fé pública ou a propriedade. (iv) Outros assuntos de interesse social: Nada houve a tratar. 7. Encerramento: Como nada mais 
foi apresentado e discutido, foi declarada encerrada a ordem do dia. Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura da ata pelo secretário em livro próprio e, após o período de suspensão, reuniu-se a assembleia e a ata foi lida 
e aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e assinada a respectiva 
ata pelo Presidente, pelo Secretário, por todos os acionistas presentes e pelos diretores gerais reeleitos e empossados da 
sociedade. São Paulo-SP, 01/09/2016. Paulo Sérgio Bongiovanni - Presidente; Joaquim Constantino Neto - Secretário. 
“Acionistas” Max Empreendimentos e Participações S/A: Paulo Sérgio Bongiovann; Hélio Dalmaso Meneghin. “Diretores 
Gerais Eleitos e Empossados” Paulo Sérgio Bongiovanni; Rodrigo Constantino Bongiovanni; Ricardo Constantino; 
Joaquim Constantino Neto. Jucesp nº 418.936/16-0 em 26/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Litorânea Transportes Coletivos S/A
CNPJ n.º 67.292.037/0001-01 - NIRE 35300448294

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 01/09/2016
1. Data, Horário e Local: Ao 01/09/2016, às 12 horas, na sede da sociedade, localizada na cidade de São Paulo- SP, à 
Rua Joaquim Mendes, no 207 – Ala B – Bairro Jardim das Laranjeiras. 2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 
124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Acionistas: (a) Max Empreendimentos e Participações S/A, sociedade anô-
nima, estabelecida na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, à Rua Capitão Alberto Mendes Junior, nº 58, 
Jardim Morishita, NIRE 35300327951, CNPJ 76.467.224/0001-70, neste ato, representada por seus diretores Paulo Sérgio 
Bongiovanni, RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, CPF/MF nº. 051.061.748-48 e Hélio Dalmaso Meneghin, RG nº 12.736.169 SSP/
SP, CPF/MF nº. 026.436.118-02; (b) Comporte Participações S/A, sociedade anônima, estabelecida na cidade de São 
Bernardo do Campo/SP, à Avenida dom Jaime de Barros Câmara, no 300, Sala 9, Bairro Planalto, NIRE 35300191293, CNPJ 
nº 05.169.726/0001-76, neste ato, representada por seu Diretor-presidente, Paulo Sérgio Coelho, RG nº 426.172 SSP/MG, 
CPF/MF nº. 162.329.256-53; e pela diretora, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, RG nº 37.521.997-3 SSP/SP, CPF/MF 
nº. 442.337.286-04; e (c) EPM Investimentos Ltda, sociedade empresária, estabelecida em SP/SP, à Avenida Pacaembu, 
no 1079, Sala 02, Bairro Pacaembu, NIRE 3522651282-6, CNPJ nº 15.561.534/0001-64, neste ato, representada por seus 
diretores Sr. Paulo Sérgio Bongiovanni, RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, CPF/MF nº. 051.061.748-48 e Joaquim Constantino Neto, 
RG nº 17.365.750 SSP/SP, CPF/MF nº. 084.864.028-40, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das 
assinaturas constantes do Livro de Presenças. 4. Composição da Mesa: Dirigiram os trabalhos, como Presidente, o Sr. Paulo 
Sérgio Bongiovanni, e como Secretário, o Sr. Joaquim Constantino Neto, ambos já qualificados. 5. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (i) Antecipação do vencimento do mandato dos atuais “Diretores Gerais”; (ii) Realização da eleição dos “Diretores 
Gerais”; (iii) Posse dos “Diretores Gerais” eleitos e (iv) outros assuntos de interesse social. 6. Deliberações Tomadas Por 
Unanimidade: (i) O vencimento do mandato dos atuais “Diretores Gerais”, que ocorreria em 30/04/2017, foi antecipado para 
o dia 31/08/2016; (ii) Realizada a eleição dos membros da Diretoria Geral, foram reeleitos os atuais “Diretores Gerais” da 
sociedade, que continuarão ocupando o cargo de “Diretores Gerais”, para um novo mandato de 03 anos, a contar de 01/09/2016 
com término previsto em 31/08/2019 composto pelos membros abaixo relacionados: Bloco A - Paulo Sérgio Bongiovanni, 
RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, CPF nº 051.061.748-48 e; Rodrigo Constantino Bongiovanni, RG nº 26.532.532-8 SSP/SP, 
CPF nº 312.469.758-82; Bloco B - Ricardo Constantino, RG nº 671.071 SSP/DF, CPF nº 546.988.806-10 e; Henrique 
Constantino, RG nº 1.022.856 SSP/DF, CPF nº 443.609.911-34; (iii) Foram empossados os “Diretores Gerais” conforme Termo 
de Posse a seguir: Os “Diretores Gerais” reeleitos, abaixo assinados, todos presentes nesta reunião, são nesta oportunidade 
empossados, para cumprir o mandato até a data de 31/08/2019, comprometendo-se os mesmos a exercer as atribuições 
do respectivo cargo com fiel observância dos deveres impostos pela lei e pelo Estatuto Social da empresa, em relação aos 
quais, no que se refere aos requisitos para o cargo, declaram, para fins do disposto no inciso IV, do artigo 53, do Decreto 
1.800/96, bem como do contido nos parágrafos 1o e 2o, do artigo 147, da lei no 6.404/76, não estarem impedidos, por lei 
especial, de exercer a administração da empresa e nem condenados, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (iv) Outros assuntos de interesse social: Nada houve a tratar. 
7. Encerramento: Como nada mais foi apresentado e discutido, foi declarada encerrada a ordem do dia. Foram suspensos 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata pelo secretário em livro próprio e, após o período de suspensão, 
reuniu-se a assembleia e a ata foi lida e aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e assinada a respectiva ata pelo Presidente, pelo Secretário, por todos os acionistas presentes e pelos diretores 
gerais reeleitos e empossados da sociedade. São Paulo-SP, 01/09/2016. Paulo Sérgio Bongiovanni - Presidente; Joaquim 
Constantino Neto - Secretário. “Acionistas” Max Empreendimentos e Participações S/A: Paulo Sérgio Bongiovanni; Hélio 
Dalmaso Meneghin. Comporte Participações S/A.: Paulo Sérgio Coelho; Maria Zélia Rodrigues de Souza França. EPM 
Investimentos Ltda. Paulo Sérgio Bongiovanni; Joaquim Constantino Neto. “Diretores Gerais Eleitos e Empossados” 
Paulo Sérgio Bongiovanni; Rodrigo Constantino Bongiovanni; Ricardo Constantino;   Henrique Constantino. Jucesp 
nº 418.746/16-3 em -26/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

MAKINGPLAST MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA EPP. torna público que que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 36009248, válida até 08/09/2.019, 
para Materiais Plásticos Descartados, sito à Rua Turmalina, nº 139. Rec. Camp. Jóia. 
Indaiatuba/SP.
ALUER ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença 
Prévia nº  61000361 e requereu a Licença de Instalação para Produção de Alumínio 
Fundido em Formas e Peças, sito à Avenida Coronel Horácio Bóson, nº 155. Colônia 
Rodrigo. Porto Feliz/SP.

TRATOR HIDRA LTDA EPP. torna público que requereu na Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente - SVMA a Licença de Operação para Serviço de Usinagem 
(Torno, Fresa, etc.), sito à Avenida Cassandoca, nº 541. Moóca. São Paulo/SP.

COLUMBUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. torna público que requereu na CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis 
e Lubrificantes, sito à Rua Saldanha Marinho, nº 645. Vila Boyes. Piracicaba/SP.
TECH PLUG IND. E COM. DE PLUGUES E CHICOTES ELÉTR. LTDA EPP. torna público 
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010407, válida 
até 29/09/2020 p/ Fabr. de Chicotes Elétricos, exceto p/ Veículos, sito à Rua Açai, 355 e 
Av. Itaquera, 1056/1070. Jd. Sta. Maria. São Paulo/SP.

Dispensa de alvará para casas 
térreas com mais de 5 anos 

Está sob análise da Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo ) um projeto que pretende agilizar e baratear a averbação 
de casas térreas construídas há mais de cinco anos. Quando se com-
pra, vende, constrói ou é realizada qualquer alteração no imóvel ou 
documentação de propriedade, é necessário fazer o devido registro, 
conhecido como averbação. 

O projeto propõe a dispensa do alvará de construção no processo 
de averbação para esse tipo de imóvel. De autoria do deputado Irajá 
Abreu (PSD-TO), o texto se refere apenas às unidades que sirvam 
como residência para uma única família. O objetivo do autor é des-
burocratizar o processo de atualização do registro dos imóveis e 
também “dinamizar os mercados imobiliários em bairros e cidades 
economicamente menos favorecidos”.

Relator do projeto em uma das comissões da Câmara, o deputado 
Rogério Rosso (PSD-DF) argumentou que a medida pode contribuir para 
facilitar a legalização documental de propriedades que permanecem em 
situação de irregularidade. O projeto ainda não tem relator. Depois dessa 
análise, a matéria também será examinada na Comissão de Constituição 
e Justiça, antes de ser submetida ao Plenário do Senado e, se não houver 
mudanças, seguir para sanção presidencial (Ag.Senado).

Pobres poderão fi car isentos 
de taxas de cartório

Pessoas que se declararem pobres poderão ser isentas 
do pagamento de taxas para reconhecimento de firma e 
autenticação de documentos nos cartórios. É o que prevê 
o projeto do senador Telmário Mota (PDT-RR), que está na 
Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a escolha 
de um relator. Ao apresentar o texto, o senador argumenta 
que e dever do Estado proteger as pessoas pobres e menos 
favorecidas. 

Para obter a gratuidade no reconhecimento de fi rma e na 
autenticação de documentos, o interessado só precisará fazer 
uma declaração de próprio punho ou, no caso de analfabetos, 
assinada por duas testemunhas. A gratuidade será um ato de 
solidariedade social dos cartórios. “Em muitos casos, essas 
pessoas deixam de realizar diversos atos comuns da vida civil 
porque não dispõem de recursos para pagar os emolumentos 
por eles cobrados”, afi rma.

A decisão da comissão sobre o projeto é terminativa. Isso sig-
nifi ca que, se for aprovado pelo colegiado e não houver recurso 
para que vá para o Plenário, o texto seguirá para a Câmara dos 
Deputados (Ag.Senado).



Equipes da Força Aérea Brasileira trabalham no resgate dos corpos das vítimas.
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Especial
Fotos: Divulgação

Sabrina Craide/Agência Brasil

A condenação fi nal dos pilotos foi defi nida em outubro do ano 
passado. A Justiça Federal determinou que os pilotos se mani-
festem sobre o local em que preferem cumprir a pena: no Brasil 

ou nos Estados Unidos. Depois de intimados, os pilotos, que moram 
no estado de Nova York, terão 15 dias para se manifestar, e a partir 
daí a pena começa a valer. “Acredito que eles vão querer cumprir a 
pena nos Estados Unidos obviamente, porque nunca demonstraram 
interesse em voltar para o Brasil, tanto que foram interrogados lá”, diz 
o advogado da Associação de Familiares e Amigos das Vítimas do Vôo 
1907, Rogério Botelho. 

Rosane Gutjahr, que perdeu o marido no acidente, diz que a pena dada 
aos pilotos é “ridícula” e critica a 
demora na aplicação da sentença. 
“Até agora, na prática não acon-
teceu nada com eles, estão livres, 
leves, soltos, voando, trabalhando 
normalmente, como se nada tivesse 
acontecido”, diz Rosane, que é 
diretora da associação. A psicóloga 
Neusa Machado, esposa de uma das 
vítimas, também considera a pena 
branda. “Acredito que eles não 
deveriam estar pilotando o avião. 
Eram duas pessoas jovens, que não 
tinham experiência”, avalia. 

Salma Assad, que perdeu o sobri-
nho no acidente, considera que as 
leis do Brasil têm muitas brechas. 
“O avião é uma arma engatilhada. 
E eles não tinham preparo para 
pilotar aquele jato, isso está com-
provado, eles mesmos perceberam 
que os aparelhos estavam desligados”, diz. Na avaliação do advogado 
das vítimas, no entanto, apesar de ser branda, essa é a pena prevista 
na legislação para o crime de atentado contra a segurança aérea. “É 
uma pena intermediária, mas é uma pena branda, três anos em regime 
aberto para 154 mortos”, diz Botelho. 

O acidente aconteceu no dia 29 de setembro de 2006, quando o Boeing 
737-800 da Gol, que voava de Manaus para Brasília, foi atingido em pleno 
voo por um jato Legacy pilotado por Lepore e Paladino, que ia de São José 
dos Campos em direção a Manaus. A conclusão das investigações foi de que 
os pilotos do Legacy desligaram o transponder, um aparelho obrigatório que 
informa a posição e altitude das aeronaves aos controladores de voo, e o TCAS, 
que informa ao piloto a existência de outros aviões nas proximidades.

Além dos dois pilotos, a denúncia do MPF pediu a condenação de 
quatro controladores de voo por condutas que caracterizariam aten-
tado contra a segurança de transporte aéreo. Os controladores foram 

Após 10 anos, pilotos 
do jato que bateu em 
avião da Gol ainda
não cumpriram pena
Dez anos depois do acidente aéreo que provocou a 
morte de 154 pessoas, os dois pilotos condenados 
ainda não foram presos. Os norte-americanos Joseph 
Lepore e Jean Paul Paladino, que pilotavam o jato Legacy 
que se chocou com o boeing da Gol, foram condenados 
a reclusão de três anos, um mês e dez dias em regime 
aberto, mas ainda não foram notifi cados da sentença.

absolvidos na justiça comum, mas Jomarcelo Fernandes dos Santos foi 
condenado pela Justiça Militar por homicídio culposo. Para o MPF, os 
controladores tinham o dever legal de tomar providências para evitar o 
acidente, informando sobre a falta de comunicação com o jato ao centro 
de controle do espaço aéreo de Manuas. 

Para Rosane Gutjahr, os controladores não tiveram culpa pelo acidente. 
“Os pilotos desligaram o rádio, o transponder, como os controladores 
iam entrar em contato? Não tinha como”, afi rma. Nos meses que se 
seguiram ao acidente, o país enfrentou um dos piores momentos da 
história da aviação civil. Em um movimento para denunciar excesso de 
trabalho, os controladores de voo iniciaram uma operação padrão, que 
resultou em longos atrasos e cancelamentos de voos. Em julho de 2007, 

a situação foi agravada com o 
acidente com o avião da TAM, 
no aeroporto de Congonhas, 
que resultou na morte de 199 
pessoas.

A maioria das famílias das 
vítimas fez acordo com a Gol 
logo depois do acidente para 
receber as indenizações. “Muita 
gente não tinha condições de 
enfrentar um processo, por 
exemplo, uma pessoa que 
perdeu um marido ou mulher 
que sustentava a família, então 
a grande maioria fez acordo 
logo após o acidente”, explica 
o advogado Daniel Roller, que 
cuida de processos administra-
tivos de diversas famílias. 

Segundo ele, cerca de 80% 
das famílias entraram em acor-
do com a companhia aérea, mas 

aproximadamente 30 entraram com processo na Justiça. 

Alguns fi zeram acordos dentro da ação judicial, outros esperaram 
o julgamento. O valor das indenizações foi calculado de acordo com a 
idade e o salário do familiar que morreu no acidente. Segundo Salma 
Assad, tia de uma das vítimas, os valores das indenizações pagas variam 
entre R$ 100 mil e R$ 1,5 milhão. “Teve gente que não quis nada, o que 
a seguradora da Gol ofereceu, foi aceito", diz. Como seu sobrinho, Átila 
Assad, não tinha salário e dependia dos pais, a família recebeu apenas 
indenização por danos morais. 

Rosane Gutjahr foi uma das familiares que não quis fazer acordo 
com a companhia aérea e levou adiante os processos na Justiça contra 
a empresa, que foi condenada a pagar indenização por danos morais 
e materiais para a viúva e uma pensão de cerca de R$ 8 mil por mês 
para a fi lha Luiza, que tinha 4 anos quando o pai morreu no acidente. 
Ela também irá mover um processo contra os dois pilotos do Legacy na 

Justiça dos Estados Unidos.

“Eu não aceitei qualquer acordo, 
as outras famílias aceitaram, não as 
culpo. Recebi proposta de US$ 2,5 
milhões, depois de US$ 5 milhões 
para desistir dos processos no 
Brasil e lá fora. Mas não desisti, 
não abri mão. Eu não vou vender a 
minha dignidade, da minha fi lha, do 
meu marido por dinheiro nenhum. 
Eu tenho uma vida confortável, 
mas mesmo se não tivesse eu não 
aceitaria, porque tem coisas que 
não são vendidas”, diz Rosane. 
Ela diz que as indenizações que 
já recebeu foram doadas para 
entidades fi lantrópicas.

A companhia aérea Gol não 
respondeu aos questionamentos da 
reportagem sobre o pagamento das 
indenizações às vítimas. Em nota, 
a empresa lamentou o acidente. 
“Nesses dez anos, carregamos o 
nosso pesar e solidariedade aos 
familiares e amigos das vítimas do 
acidente com o voo 1907, em 29 de 

setembro de 2006. Essa data será para sempre lembrada por nós com 
profunda tristeza”, afi rma.

O estudante de medicina Átila Assad tinha 24 anos quando decidiu 
viajar de Manaus, onde estudava, para Brasília. Ele seguiria para Rubia-
taba (GO), onde mora sua família, para votar nas eleições. “O pai dele me 
ligou perguntando se eu tinha alguma informação do Átila, mas eu não 
sabia de nada. Depois, ele me disse que assistiu na TV que o avião estava 
desaparecido”, conta a tia de Átila, Salma Assad. Ela ainda se emociona 
quando lembra o último diálogo do sobrinho com a mãe. “Ela pediu para 
ele trazer uma sacola térmica e ele respondeu: 'viu'. Até hoje, quando 
alguém dá um recado, a gente fala 'viu' para lembrar dele”, diz Salma.

O marido de Neusa Felipetto Machado estava há 15 dias trabalhando 
em Manaus e voltava para Brasília no dia do acidente. Valdomiro Henrique 
Machado, 61 anos, pediu para que os dois netos, de 6 e 10 anos, fossem ao 
aeroporto para buscá-lo. “Ele era um super avô, dizia que era muito gostoso 
ser recebido pelos netos no aeroporto”. Neusa conta que fi cou sabendo do 
acidente com uma ligação da nora, que assistia ao noticiário pela televisão. 
“Aí foi uma tristeza. Eu já sabia que era o avião dele, era o horário em que 
ele iria chegar. Sentei no tapete e ali fi quei a noite toda”.

As duas contam que foi muito difícil obter informações sobre as causas 
acidente. “Gastamos muita sola de sapato, implorávamos para acelerar 
as investigações, e era muito demorado. E isso foi muito dolorido”, diz 
Neusa. O corpo do marido dela foi identifi cado 13 dias depois do aci-
dente. “Até então, eu pensava que ele deveria estar no meio dos índios, 
acendendo fogueira e contando piada”.

Entre as 154 vítimas do acidente estavam dois funcionários da Radiobrás, 
empresa pública que foi incorporada em 2008 pela Empresa Brasil de Comuni-
cação (EBC). Osman de Oliveira Melo e Francisco Alves de Oliveira retornavam 
de uma viagem a Tabatinga, no Amazonas, onde trabalharam na instalação e 
manutenção de um transmissor da Rádio Nacional da Amazônia.

Salma Assad, tia de Átila Assad, vítima do acidente com o voo 1907 da Gol.
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Neusa Felipetto Machado, viúva de Valdomiro Henrique 
Machado, vítima do acidente com o voo 1907 da Gol.
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Qual a importância do 
Google Adwords para o 

sucesso do e-commerce?

Atualmente, o Google 

Adwords é sem dúvida, 

uma das ferramentas 

mais assertivas e 

efi cientes para ter 

sucesso na divulgação 

de uma empresa ou 

produto

É um sistema que consiste 
em anúncios feitos na 
forma de links patroci-

nados que identifi ca e relaciona 
a procura do internauta por 
palavra-chave, perfi l e localiza-
ção geográfi ca proporcionando 
respostas mais precisas, rápi-
das e com baixo custo. Mas, 
como os empreendedores 
podem utilizar essa técnica 
para aumentar as vendas do 
seu e-commerce?

Um dos pontos mais impor-
tantes é identifi car qual a de-
manda do seu cliente, se há de 
fato o interesse por parte deles 
sobre a sua empresa e serviço. 
Com essas informações será 
possível saber se a publici-
dade vinculada às buscas no 
Google é realmente efi ciente 
e funcional.

Além disso, em um e-com-
merce há diversos produtos 
para divulgação e, por isso, é 
complicado elaborar conteú-
dos específi cos para cada um 
deles. Por este motivo, é fun-
damental escolher as palavras-
chaves certas e a criar um bom 
anúncio para que a mensagem 
transmitida ao iniciar a busca 
no Google seja direcionada 
para o seu público-alvo, otimi-
zando o processo de busca dos 
seus clientes, facilitando dessa 
forma a decisão de compra, 
direcionando-as para a sua loja 
e tornando a empresa visível 
na internet.

Outro ponto que precisa 
de atenção é a respeito da 
concorrência entre as lojas. 
Algumas palavras são muito 
utilizadas no momento da 
procura por um determinado 
produto pela grande maioria 
das lojas virtuais, e isso pode 
se tornar um difi cultador para 
o consumidor. Neste caso, é 
importante que o lojista utilize 

das técnicas de SEO para fi ltrar 
o termo que é procurado pelo 
cliente no Google. Um exemplo 
disso, são as empresas do seg-
mento esportivo, que acabam 
utilizando a palavra “tênis” 
em seus anúncios, mas acaba 
difi cultando em oferecer um 
resultado menos preciso e tor-
nando uma busca irrelevante 
para a loja virtual. 

Com o uso dessa técnica, a 
pessoa que entra no buscador e 
procura “sapatilha amarela” no 
Google, encontrará resultados 
precisos dos e-commerces que 
têm exatamente o produto 
que está sendo buscado. Por 
este motivo, é necessário criar 
palavras-chaves de cauda 
longa – ou seja, com três ou 
mais termos formando uma 
pequena frase para uma busca 
mais personalizada e sem erros 
comuns entre as duas empre-
sas da mesma área.

Além dessas funcionalida-
des, o Google Adwords permite 
também que os empreende-
dores utilizem a ferramenta 
de extensão de anúncios para 
aumentar o número de cliques 
na sua página. Esse processo 
é feito por meio dos recursos 
de “ad sitelinks” que admite 
exibir links adicionais em baixo 
dos anúncios com informações 
relevantes sobre a empresa/
produto, facilitando dessa 
forma o acesso ao e-commerce 
e, consequentemente, aumen-
tando esse fl uxo.

Por fi m, a internet é o princi-
pal canal de compra e venda de 
todo e qualquer produto, mas 
é preciso utiliza-lo da maneira 
inteligente. Essas ferramentas 
e peculiaridades, permitem 
que essas lojas virtuais possam 
divulgar seus produtos de for-
ma estratégica a fi m de gerar 
tráfego qualifi cado, impulsio-
nar e expandir o seu negócio, 
aumentar as vendas e garantir 
o sucesso do e-commerce.

(*) É sócio e fundador da Xtech 
Commerce, plataforma de 

e-commerce inteligente com mais 
de quinze mil lojas criadas e 

hospedadas, que permite ao lojista 
trabalhar de forma multicanal, além 

de possuir estratégias que permitem 
cuidar 360º da inteligência de sua loja 

virtual.

Alfredo Soares (*)

News@TI
Seminário vai debater regulamentação da 
profi ssão de TI

@Maior sindicato de trabalhadores de TI da América Latina, o 
Sindpd realizará em São Paulo, nos dias 13 e 14 de outubro, 

um seminário para debater a regulamentação da profi ssão de TI. 
O evento reunirá especialistas, acadêmicos e representantes de 
diversas entidades do setor de tecnologia, com o objetivo de dis-
cutir um tema que está no radar dos trabalhadores de TI há anos 
e que, agora, poderá avançar para uma defi nição. A busca pela 
regulamentação da profi ssão de TI faz parte de uma luta histórica, 
defendida pelo Sindpd desde 1978. Hoje, os trabalhadores da área 
não estão respaldados por nenhum tipo de lei ou regulamento que 
defi na direitos e deveres ou que estabeleça critérios mínimos para 
a atuação dos profi ssionais do setor. Para participar do seminário, 
os profi ssionais de TI precisam se cadastrar pelo site do Sindpd 
(www.sindpd.org.br) até o dia 3 de outubro. O número de vagas 
é limitado.

Positivo Informática e LEGO® Education 
assinam acordo de distribuição

@A Positivo Informática Tecnologia Educacional, criada 
há mais de vinte anos para atender às escolas públicas e 

particulares com soluções que combinam a competência em 
educação do Grupo Positivo e a experiência em tecnologia da 
Positivo Informática, e a LEGO Education,  braço da gigante 
dinamarquesa  que há mais de trinta anos, em conjunto com 
educadores, desempenha um papel decisivo na motivação e 
envolvimento dos alunos na aprendizagem, acabam de anunciar 
um acordo de distribuição.  Com a parceria, a LEGO Education 
passa a contar com a experiência e conhecimento da Positivo 
Informática Tecnologia Educacional no mercado brasileiro de 
educação  e, por outro lado, a Positivo completa  seu portfólio  
de soluções de tecnologia educacional com produtos e recursos 
mundialmente consagrados e reconhecidos por proporcionar uma 
experiência prática de aprendizado por meio dos blocos LEGO 
(www.positivoinformatica.com.br).

Guia da Seekr reúne cinco dicas infalíveis 
para atender bem os clientes nas mídias 
sociais

@A Seekr – empresa brasileira de soluções em relaciona-
mento online – desenvolveu mais um guia para auxiliar 

os profissionais brasileiros. O manual “5 dicas infalíveis para 
atender bem em mídias sociais” está disponível para download 
gratuito no blog da empresa e reúne orientações valiosas para 
enriquecer a experiência dos consumidores no ambiente digital 
de suas marcas favoritas. Os tópicos abordados são planejamento 
da comunicação, flexibilidade de tempo no SAC 2.0, as vantagens 
técnicas do atendimento, monitoramento e a importância de ser 
objetivo e transparente (http://conteudo.seekr.com.br/5-dicas-
para-atender-bem-em-midias-sociais-cdi).

Pedro Quatrone (*)

Apesar disso, 86 milhões 
de brasileiros ainda não 
têm conseguem acessar 

à rede mundial de dispositivos 
(a população brasileira é de 
204 milhões de pessoas). Se 
o ordenamento for feito ao 
analisar uma das principais 
características das conexões, 
a velocidade, caímos dez po-
sições na tabela e vamos para 
a 88ª colocação. Navegamos a 
uma média de 4,1 Mbps — um 
pouco atrás do líder da América 
Latina, o Uruguai, cujos dados 
fl uem a  cerca 6,2 Mbps. Melhor 
nem comparar com os outros 
cantos do mundo pra não se impressionar com os 26,7 Mbps da 
líder mundial Coreia do Sul.

O usuário que nos lê agora pode inclusive estar fazendo isso por 
meio de uma conexão que acha que poderia ser melhor. Talvez 
esteja cansado de quedas constantes, taxa de transferência menor 
do que o contratado e, se usar um pacote de dados móveis, não 
aguente mais ter que controlar o que consome na rede para não 
acabar com a franquia e ter a velocidade ainda mais reduzida. O 
que ele pode fazer? Trocar de operadora? Talvez nem isso resolva, 
dependendo da empresa para a qual ele escolha migrar.

O verdadeiro oligopólio nas comunicações do Brasil faz com 
que 85% da banda larga brasileira esteja sob o controle de apenas 
três grupos empresariais. Neste cenário, não é possível crer em 
concorrência nem em troca de operadora como forma de protesto: 
o lobby do setor alinha as estratégias, o planejamento e os preços. 
Mais do que isso: elas decidem onde vão estar presentes — e 
principalmente quais os mercados não querem explorar.

Assim, os provedores encontram um cenário onde nem os três 
grandes players (Claro, Oi e Vivo) estão em condições de fazer 
grandes investimentos para expansão ou melhorar o nível de 
qualidade dos serviços. É fato que os ISPs têm o maior percentual 
da base de clientes em comparação com as operadoras, tendo em 
vista as áreas onde elas não têm grande atuação e a internet já 
ser tratada como um dos principais bens de consumo familiar.

Nesse contexto, a surpresa é que mesmo sem acesso às linhas 
de crédito públicas como as grandes operadoras, os provedores 
têm crescido — não só na base de clientes, mas também na ve-
locidade das conexões oferecidas, sem franquia de dados e com 
recursos próprios. As 2.200 empresas que fazem parte dessa 
categoria no país somaram no fi nal do primeiro trimestre do ano 

Ser justo com o usuário 
é o melhor caminho

Um ranking que classifi ca os países conforme a conectividade deles à internet coloca o Brasil numa 
posição muito desconfortável: somos a 78ª nação do mundo em disponibilidade de conexões, temos 
58% da população conectada e estamos atrás de lugares como Trinidad e Tobago, a Polinésia Francesa 
e a Groenlândia

2,4 milhões de acessos. Com um crescimento de 5,5% em relação 
ao ano anterior, elas ajudaram o país a sair da desaceleração 
pela qual passou o segmento e contribuíram para o acréscimo 
de 126,8 mil acessos. Isso mostra que ser justo com o usuário é 
o melhor caminho.

Aí está um dos segredos para o pequeno provedor de internet 
que deseja aumentar a base de clientes, mas às vezes não en-
contra fôlego para competir com os players tradicionais. O ideal 
não é disputar usuários em áreas onde eles (grandes grupos) já 
estão estabelecidos, mas explorar territórios com potencial de 
rentabilidade real. Espaço não falta: dados da Associação Bra-
sileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) 
mostram que só 5% das cidades brasileiras concentram 77% dos 
acessos de banda larga. Dos 95% que sobram, 80% deles são 
mercados ideais para os provedores regionais, pois são lugares 
que têm bastante demanda para os ISPs e não estão saturados 
pelas grandes corporações.

O caminho para que você comece a promover e desfrutar da 
interiorização do acesso à internet passa, portanto, pela cons-
trução de uma infraestrutura de qualidade e custo baixo. A mais 
adequada é a fi bra óptica (a tecnologia “à prova do futuro”), res-
paldada pelo bom custo-benefício, manutenção de baixo impacto 
fi nanceiro e escalabilidade da tecnologia. 

Neste sentido, fazendo um bom projeto de rede focado na 
expansão segura e otimizando seus recursos, a Cianet, que de-
senvolve soluções para os ISPs de várias partes do país, ajudou a 
MOB Telecom a migrar do rádio e do HPNA para as tecnologias 
GEPON e GPON. O provedor opera em oito estados do Nordeste, 
viu a demanda crescer e adaptou a infraestrutura à necessidade 
dos clientes. O caminho também foi trilhado por outras empresas: 
a ETECC NET abastece mais de 4 mil clientes de Itanhaém, em 
São Paulo com velocidade e estabilidade baseadas na fi bra óptica; 
e a Vianova Telecom, que opera no Rio de Janeiro e em Minas 
Gerais e migrou do cabo par metálico para fi bra, e tem hoje mais 
de 7 mil clientes só na Região dos Lagos (RJ).

Portanto, se você está convencido da importância de levar co-
nexão de qualidade a milhares de brasileiros que querem acesso 
à internet mas não conseguem, comece a reestruturar a sua rede 
e ofereça serviços mais satisfatórios, personalizados e confi áveis. 
Ele vai levar isso em conta na hora que a conexão com a atual 
operadora cair, mais uma vez.

(*) É Engenheiro e Gerente de Implantação e Produção da Cianet

O termo Inteligência Artifi -
cial (IA) não é algo novo e já foi 
muito usado, principalmente 
em fi lmes de fi cção científi ca. 
Mas agora voltou acompanha-
do de outros termos que fazem 
parte desta tecnologia e que 
de alguma forma nos aproxima 
do conceito, trazendo-o para 
o nosso dia a dia. 

Um destes termos é “Machine 
Learning” (Aprendizado de 
Máquina), que de forma sucinta 
e simples seria um agrupamento de regras, que permite aos com-
putadores agirem e tomarem decisões baseadas na interpretação 
de um universo de dados ao invés de seguir uma programação. 
São capazes de aprender e melhorarem com a evolução e com a 
exposição a novos fatos. 

O termo “IA” também já foi citado algumas vezes no âmbito 
de seu uso pelo fi sco brasileiro, tanto na auditoria como na 
fi scalização dos contribuintes. Sobretudo após a implementa-
ção dos primeiros projetos de escrituração digital, como por 
exemplo, a nota fi scal eletrônica e todos os SPEDs (Sistema 
Público de Escrituração Digital), os quais são transmitidos ao 
Fisco, fi cando armazenados em uma base de dados a fi m de 
serem auditados, cruzados e validados por até cinco anos após 
a entrega. Podemos imaginar o quanto a tecnologia pode evoluir 
nesse período...

Mas, vamos avaliar agora pela ótica do Fisco: o que fazer com 
essa quantidade enorme de dados recebidos e armazenados, 
alguns analíticos, outros sintéticos, em bases de dados separadas, 
informações não padronizadas e principalmente com inconsis-
tência na qualidade dos dados, justifi cado entre outros motivos 
pela própria complexidade das obrigações acessórias?

Como exemplo deste cenário, podemos citar a base da nota 
fi scal eletrônica, que segundo informação do site nacional 
(nfe.fazenda.gov.br) possui mais de 14 bilhões de documentos 
autorizados. Se considerarmos uma média de seis itens por do-
cumento, teremos algo em torno de 84 bilhões de itens da NF-e 
na base para processamento, volume que aumentará muito se 
considerarmos o novo projeto NFC-e (cupom fi scal).

E é neste cenário que entra a evolução da tecnologia em 
todas as suas frentes. Vejamos, atualmente estão disponíveis e 

acessíveis equipamentos e pla-
taformas de alta performance 
para processamento de Big 
Data e, com eles, softwares 
de última geração para aná-
lise de dados, com modelos 
estatísticos e todos os demais 
recursos necessários para a 
implementação de um projeto 
de “Machine Learning”.

Mas existe algum caso real? 
Sim, em recente evento um caso 
real foi demonstrado. Trata-se 

de um projeto para “identifi cação de fraudes de ICMS”, realizado 
por uma Sefaz (Secretaria da Fazenda Estadual) com o apoio da 
consultoria de sistemas e de professores de linguística e estatística 
da universidade e de auditores fi scais, que conhecem o negócio 
(inteligência).

Em conjunto criaram um modelo para aplicar na base de 
dados da NF-e. Primeiro interpretando, classifi cando e distin-
guindo cada item (produto) da NF-e e separando os similares 
dos não reconhecidos por categoria e subcategoria. Segundo, 
“ensinando” o sistema a reconhecer esses novos dados e a 
tomar a decisão mais adequada. E, fi nalmente, com a base de 
dados mais padronizada, realizar as análises necessárias para 
identifi car quaisquer inconsistências e fraudes de ICMS. 

Pôde-se, por exemplo, avaliar em poucos minutos a classifi -
cação fi scal, o valor médio, a unidade de medida, a tributação 
e outras informações utilizadas pelas várias empresas para 
um mesmo produto, com um alto grau de assertividade, pois 
o sistema consegue identifi car anormalidades relacionadas ao 
produto. Um outro exemplo foi a identifi cação de inconsistências 
no transporte de mercadorias, como refrigerantes em caminhão 
de 15mil litros, que na verdade era combustível.

Como vemos, não se trata apenas de automação ou processa-
mento de grandes volumes, mas sim de uma auditoria detalhista 
e interpretativa, que aprenderá cada vez mais com o aumento 
no volume de dados e informações processadas, sendo um alia-
do poderoso do auditor fi scal no exercício de suas funções. O 
mais importante é que a tecnologia está disponível para todos, 
e temos que nos preparar para essa nova realidade.

 
(Fonte: Renato Matavelli é especialista em soluções de compliance tributário).

Eu, Auditor, Robô:
Machine Learning a serviço do Fisco
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Película
(Cin.)

De (?) tra-
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3/dan. 4/call — eloi. 7/jabutis. 9/sul da ásia — tarantino. 11/ganhar a vida.

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

Esta sexta, o dia da lunação que acontece as 21h13 no signo de Libra torna o dia muito bom para começar coisas novas e iniciar 

novas relações. Por isso é um dia em que devemos ter cuidado com pessoas que desconsideram interesses dos demais e só se 

importam em realizar sua vontade. Lua faz um aspecto tenso com Marte que pode provocar confl itos, impaciência e irritação. 

Na parte da tarde a Lua faz conjunção com Júpiter dando mais harmonia e conciliação. A Lua entra na fase Nova à noite e é 

hora de plantar novas sementes e um novo começo. Momento importante de renovação das esperanças e objetivos. A Lua em 

harmonia com Saturno aumenta a estabilidade e a segurança emocional.
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Poderá surgir algum aborrecimen-
to pessoal repentino ainda nesta 
sexta. Os confl itos ocorrem por 
atitudes como o sentido de posse 
e aumento do ciúme nos relaciona-
mentos sociais. Lua faz um aspecto 
tenso com Marte que pode provocar 
confl itos, impaciência e irritação. 
65/865 – Verde.

A situação em geral deve melho-
rar ao usar de atitudes afáveis e a 
delicadeza nos contatos. Haverá 
um sentido maior à determinação 
para obter aquilo que deseja. Siga 
adiante tomando algumas decisões 
importantes adiadas antes usando 
sua intuição. 54/654 – Azul.

Haverá tensão no ar com a lua ainda 
minguando levando ao nervosismo 
e insatisfação. Deve ter cuidado 
com pessoas que nutrem ambições 
que desconsideram interesses 
dois demais e querem a qualquer 
custo realizar sua vontade. 61/561 
– Amarelo.

O dia é ótimo para as relações sociais 
com a Lua em Libra entrando nova 
à noite. Use de muito entusiasmo 
nas relações íntimas e sexuais e irá 
conquistar e encantar a todos. A Lua 
entra na fase Nova à noite e é hora de 
plantar novas sementes e um novo 
começo. 45/145 – Verde.  

O romantismo melhora as relações 
amorosas. A depressão e a melan-
colia, fatores negativos que pode 
empanar a alegria de momentos de 
lazer e descanso. Atividades que 
envolvam riscos podem ser bem 
desenvolvidas e os compromissos 
materiais serão muito produtivos. 
84/484 – Amarelo.

Perigo de acidente, atritos ou discus-
sões neste fi nal de lua minguante. 
Dia bom para tratamentos de saúde 
e tudo que seja benéfi co ao orga-
nismo. Pequenos aborrecimentos 
perturbam em casa ou no trabalho. 
Realize o que não deu certo antes, 
suas chances aumentam agora. 
99/399 – Verde.

Terá novos objetivos, dedique-se a 
atividade rotineira e cumpra o que 
foi combinado. Precisa resolver situ-
ações difíceis, que ainda o perturbam 
tanto no lar como no trabalho. A 
insatisfação é o fator negativo que 
pode empanar a alegria do lazer e 
descanso no fi nal desta sexta.  54/854 
– Amarelo.

Pode encontrar saídas para os pro-
blemas que enfrenta na vida pessoal. 
Momento importante de renovação 
das esperanças e objetivos. oportu-
nidade de melhorar a sua situação 
profi ssional está a caminho. O fi nal 
de tarde tende a ser tenso e nervoso.  
81/681 – Azul.

Nesta sexta pode aumentar a pregui-
ça e a difi culdade de se satisfazer na 
sua escolha. Use sua habilidade para 
expressar o que sente e convencer 
as pessoas. Precisa evitar que suas 
ambições o impeçam de ver a reali-
dade como ela realmente é. 53/953 
– Amarelo.

Este é um dos dias mais negativos 
e perigosos, por isso devemos ter 
muito cuidado com tudo a volta. O Sol 
e a Lua em Libra aumentam a chance 
de receber convites para festividades 
e comemorações. Inicie algum novo 
trabalho ou atividade que esteja em 
seus planos. 54/254 – Azul.  

Superando alguns problemas, virá 
melhoria da situação material e 
financeira. Bom para expressar 
sentimentos e usar de solidariedade. 
Há uma ampliação do sentido de 
posse e aumento do ciúme nos rela-
cionamentos íntimos.  Não exagere 
no ciúme que afasta o amor de perto 
de você. 09/509 – Verde.

Encare a realidade dos aconteci-
mentos e aceite as situações que a 
vida dá numa boa, sem revolta com 
os problemas que serão resolvidos. 
Uma atitude generosa pode ser 
uma forma prática de demonstrar 
seus sentimentos. Até o aniversário 
siga a rotina, sem mudar sua vida. 
88/388 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 30 de Setembro de 2016. Dia de São Jerônimo, São Simão de 
Crépu, São Gregório - o Iluminador, e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude é 
a inteligência. Dia Internacional da Navegação, Dia da Bíblia, Dia 

do Ferroviário, Dia Mundial do Tradutor, Dia do Tuberculoso, Dia 

do Jornaleiro e Dia da Secretária. Hoje aniversaria o ator e diretor 
Daniel Filho que completa 79 anos, o cantor Durval de Lima, o Xororó, 
parceiro de Chitãozinho que nasceu em 1957 e a tenista Martina Hingis 
que faz 36 anos.

O nativo do dia O nativo deste dia e grau de Libra é intuiti-
vo, idealista, e que se estiver disposto a ser 

perseverante, trabalhar duro seguindo suas crenças e convicções e pode 
aprender a gostar das suas responsabilidades. Consegue superar as con-
trariedades através dos valores morais. É uma pessoa talentosa e virtuosa, 
muito sensível e generosa. Gosta da literatura, jurisprudência e sempre 
age com muita diplomacia. Precisa evitar atitudes egoístas, afastando o 
ódio e a hipocrisia de seu coração. No lado negativo evite ser dispersivo 
ou excessivamente ciumento.

Simpatias que funcionam Para paque-

ra querer 

compromisso sério: Com 1 palito de dente, escreva 
o nome do seu pretendente em uma barra de manteiga. 
Coloque-a no congelador e depois de 7 dias retire-a de lá 
e diga: “Acabou-se o gelo; o meu amado fi cará derretido 
por mim e, cada vez mais, terá vontade de estar ao meu 
lado, assumindo um compromisso sério comigo. ” Use essa 
manteiga para fazer um bolo e, se for possível, convide seu 
amado para comê-lo com você. Jogue o palito de dente no 
lixo e utilize o resto da manteiga do jeito que quiser.

Dicionário dos sonhos
CAVALO – Em geral é bom aviso. Se for forte musculoso, 
indica vitória sobre seus inimigos. Possuir muitos cavalos: 
riquezas, abundância no futuro. Correndo: grande vitória. 
Branco: boas novas. Preto: aborrecimentos. De outra cor: 
doenças passageiras. Cavalga-lo com arreios: problemas com 
pessoas da família. Sem arreios: adultério ou infelicidade. Ver 
muitos: felicidade no jogo durante cinco a sete dias. Cavalo 
também é um símbolo masculino nos sonhos das mulheres. 
Números de sorte: 41, 33, 86, 90, 95 e 99.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Rodrigo Fischer

Estreado em Nova 
Iorque, apresentado em 
cinco países e premiado 
como melhor espetáculo 
de teatro de 2014 
em Brasília (DF) pelo 
Prêmio Sesc de Teatro 
Candango,Misanthrofreak 
é um espetáculo teatral 
do Grupo Desvio que 
aborda o fracasso, o 
erro e a difi culdade de 
tomar decisões de forma 
poética e lúdica

O solo “performático-
pop-clown-multimí-
dia” de Rodrigo Fis-

cher transita entre o cênico 
e o cinematográfi co a partir 
da interação com tecnologias 
que permitem a manipulação 
da cena em diversas instân-
cias pelo próprio ator que 

No espetáculo “Só”, cinco personagens 

transformam objetos como baldes, cadeiras em 

miniatura, pequenos aviões e muito mais em 

elementos poéticos e metafóricos.

Solidão
O espetáculo “Só”, do Grupo Sobrevento, 

aborda a solidão de forma delicada e, ao mesmo 
tempo, contundente, através das vulnerabilida-
des e sonhos de pessoas que buscam algo que 
nunca poderão alcançar. Com temática adulta 
e atmosfera onírica, o espetáculo comemora os 
30 anos aos quais o grupo dedica-se à maciça 
pesquisa em teatro de animação voltado para 
adultos. Maurício Santana, Sueli Andrade, Daniel 
Viana, Liana Yuri e Sandra Vargas interpretam 
as cinco personagens que transformam objetos 
como cadeiras em miniatura e pequenos aviões 
em elementos poéticos e metafóricos, dando 
vida à situações distintas e não sequenciais, que 
terminam por encontrar-se em suas solidões 
particulares.

Serviço: Espaço Sobrevento, R. Coronel Albino Bairão, 42, 
Brás, tel.  399-3589. Sábados e domingos às 20h. Entrada franca 
Até 18/12.

Infantil
Produzir espetáculos para 

crianças é trabalho de grande 
responsabilidade, considerando 
que os pequenos estão cada vez 
mais exigentes e bem informados. 
O desafi o é ainda maior quando 
esses fatores estão somados à 
inocência e ao encanto da pouca 
idade. Partindo desta premissa, 
três aristas blueseiros criaram o 
grupo musical Língua de Gato. 
Trata-se de Ricardo Côrte Real 
(ator, cantor e compositor), Ruthe 
London (cantora e compositora), 
e Virgínia Rietmann (cantora e 
educadora). De forma lúdica e 
bem humorada, o trio encarna 
personagens – Gato de Gravata 
(Ricardo), Gata Cor de Rosa 
(Virgínia) e Gata Esperta (Ru-
the) – e interage com as crianças. 
As músicas são intercaladas por 
esquetes de textos breves e infor-
mais 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) às 12h. Ingressos: R$ 
40 e R$ 20 (meia).

Internacional
A apresentação internacional o Concerto 

Engine é feito pela dupla de cantores e atores, 
Alejandro Tomás Rodriguez (Argentina) e Robin 
Gentien (França). Ao todo, serão doze músicas 

que a dupla vai tocar. Engine é um concerto de 
refi nadas e violentas guitarras: elétricas, clássi-
cas e acústicas, e um tropical ukulelê, marcadas 
pelas vozes dos dois atores/músicos.

Serviço: Espaço Cultural Opereta, R. Dr. Emilio Ribas, 168, Vila 
Sopreter, Poá.  Sábado (1) às 22h. Ingresso: pague quanto puder.

Paulo Ricardo

Idealizado para teatros e espaços menores, o show Paulo 
Ricardo & Trio mescla canções do “Novo Álbum” como 
“Sexy” a hits da carreira solo, como “Dois” e “Imagine”, 
passando pelos grandes sucessos do RPM, como “Rádio 
Pirata”, “Olhar 43”, “Alvorada Voraz” e outros, em versões 
eletroacústicas forjadas pela guitarra de Tuco Marcondes, 
pelos teclados de diversos recursos de Rubinho Cabrera e 
pela exuberante percussão de Guga Machado. No repertó-
rio, Paulo Ricardo também passeia pelos hits internacionais 
de seu CD e DVD “Acoustic Live”, como “Isn’t She Lovely”, 
de Stevie Wonder e “Honky Tonk Women”, dos Rolling Sto-
nes. Além de “Exagerado”, de Cazuza; e “Tempo Perdido”, 
de Renato Russo, que eram grandes amigos.

 Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda.Sexta (7) às 21h30 
e sábado (8) às 21h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 150.

Premiado

maneja luz, som, projeção, sen-
sores e câmeras por meio de 
um controle de Wii nas mãos. 
O espetáculo praticamente 
não possui diálogos ou falas. 
Tudo se concentra no que está 
sendo visto. Nesse sentido 
buscou-se potencializar a per-

cepção que o espectador tem 
do espaço cênico, bem como 
do próprio ator em cena. Por 
meio da utilização de projeções 
dispostas em diferentes níveis 
de profundidade do palco, é 
possível integrar de maneira 
orgânica mise en scene e ví-

deos projetados, que por sua 
disposição tornam-se parte do 
cenário e em alguns casos até 
objetos de cena.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. De 
terça a sexta às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 
10 (meia). Até 14/10.
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Teatro J. Safra

AMIGOS DE JESUS.

“Vós sois meus amigos se fi zerdes o que eu vos mando”. – Jesus. 
(João, 15:14.)
Em toda parte, Cristo possui: Legiões de admiradores, mas os tiranos da 
Humanidade também as adquiriram; Multidões de partidários, entanto, 
os verdugos de nações igualmente as tiveram; Grupos de incensadores, 
todavia os promotores das guerras de assalto e de extermínio também 
lhes conheceram a adulação; Filas de defensores intransigentes, con-
tudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de 
si; Assembléias de analistas, no entanto, os chefes transviados, que 
passaram nas eminências da História, ainda hoje contam com elas.
Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da Terra de 
inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores 
e adversários, mas os empreiteiros da desordem e da crueldade 
também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes da 
perturbação e da delinqüência não conhecem amigos, de vez que 
o tempo se incumbe de situa-los no ponto certo que lhes cabe na 
vida, extinguindo a hipnose de ilusão com que se jungem aos com-
panheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam 
em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos 
se lhe sobrepõem à crucifi cação. E esses amigos que existem, no 
seio de todas as fi losofi as e crenças, não se distinguem tão só por 
legendas exteriores, mas acima de tudo, porque se associam a Ele, 
em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe 
os ensinos.

Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.
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A música é ferramenta 

para a representação 

do psiquismo porque 

facilita a manifestação 

do universo 

inconsciente de cada 

sujeito

Desde o nascimento, a 
pulsação primordial é 
regida pelo padrão uni-

forme e constante, dado pelo 
movimento do coração. Este 
órgão, bomba dupla, dinâmi-
ca e precisamente ajustável, 
controla seu próprio ritmo, 
mas sua frequência é regida 
pelo sistema nervoso central. 
De acordo com sua frequência 
natural intrínseca, impulsiona 
o sangue em seu trajeto contí-
nuo que informa sobre a vida 
que corre no seu curso rítmico 
e sempre reavivado. 

Assim como na música, 
esse ritmo, alterado pela 
adrenalina, pode variar para 
um “acelerando” ou “ritardan-
do”, isto é, mais acelerado ou 
mais lentamente, conforme 
as variáveis intrapsíquicas e 
intersubjetivas.

A fluidez ou o bloqueio 
podem se manifestar em de-
corrência do planejamento ou 
não do casal, na constituição 
da família com ou sem fi lhos. 
O desejo da gestação, quando 
compartilhado age nas fanta-
sias inconscientes do casal, 
que passa a idealizar o bebê 
que virá. 

A interação da dupla pode 
favorecer a emergência do 
maternal e do paternal, que se 
expressará após o nascimento 
da nova família, no acolhi-
mento e cuidado com o bebê. 
O bloqueio psíquico entre os 
companheiros sugere uma de-
savença que afetará o processo 
gestacional, o parto e o vínculo 
afetivo que se estabelecerá 
com o recém-nascido e afetará 
o seu desenvolvimento físico e 
emocional. O ritmo ostenta o 
desenho da dinâmica corporal 
e psíquica em sua fl uidez ou 
bloqueio. 

É o que se observa nos seres 

humanos, que trazem ineren-
te em si na carga genética, a 
espiral de hélice dupla que 
coreografa o bailado da vida. 
Isso mostra, por exemplo, 
como os bebês são tão diferen-
tes uns dos outros, inclusive 
irmãos e gêmeos. Uns são 
calmos, tranquilos e fl uidos, 
ajudando os pais a se sentirem 
mais seguros e confi antes. Já 
outros, se mostram agitados 
e inquietos, bloqueando o 
próprio acolhimento dos pais, 
de tal forma, que essa situação 
pode se tornar traumática e 
até fraturar a saúde grupal, 
obstruindo a métrica natural 
da família.

Esse contexto renovado com 
a chegada do novo membro 
familiar, pode se tornar mais 
ameno, pela contribuição de 
uma música suave, que pro-
mova tranquilidade e harmo-
nia ritmando o ambiente, na 
prevenção às alterações bior-
rítmicas, que podem provocar 
sintomas físicos e psíquicos. 
Nesses cenários em que os 
sujeitos estão inseridos, com 
seus confl itos, inseguranças 
e angústias, a busca por um 
atendimento psicológico pode 
cooperar para o equilíbrio 
emocional necessário à reor-
ganização do lar e retomada de 
seu andamento saudável.

Reconquistar o ritmo é as-
segurar uma práxis favorável 
à administração dos eventos 
cotidianos, que se apresen-
tam como imprescindíveis 
à existência humana. É ele 
que confere previsibilidade, 
por meio da organização do 
tempo, da estruturação dos 
compassos, dos atos e fatos, 
favorecendo a manifestação 
de afetos, diálogos e o com-
partilhamento de contrastes 
e consonâncias.

(*) - Pianista, compositora C.D.M.SP 
– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do livro 

‘Poemas de Amor e Vida’, Prêmio 
Cultura Nacional - Psicóloga, com 

pós em neuropsicologia.

(**) - Psicóloga – IPUSP. Doutora 
em Semiótica e Linguística Geral 

– FFLCHUSP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar-INCOR-

HCFMUSP Bacharel em Letras 
Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP

Música e psicologia na 
promoção da saúde

Rosemary Mantovani (*) e Sueli Rugno (**)
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Edital de Citação  Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0012181-70.2012.8.26.0565. O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de SP, Dr. Sérgio Noboru Sakagawa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a THIAGO SANZ MIRANDA, RG 46.032.803-7, CPF 231.002.408-20, 
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, para cobrança de 
R$ 3.415,77 (valor de julho de 2012), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e que não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, Efetue O Pagamento 
da quantia especificada, devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, de modo 
que ficará isento do pagamento de custas processuais se efetuar o pagamento no prazo. Caso 
não efetue o pagamento no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. nada mais. Dado e passado nesta cidade 
de São Caetano do Sul, aos 30 de agosto de 2016.                                                    29 e 30/09Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0019601-30.2016.8.26.00 02. O(A) MM. Juiz(a) 

de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia 
Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Severino Inácio dos Santos, RG 02725253, 
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em síntese: Para que efetue o pagamento do valor de 
R$ 88.288,67, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513 ,§2º,IV,do NCPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2016..                                                       29 e 30/09  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007693-87.2015.8.26. 0003. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento 
Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Alexandre José Antonio, RG Nº 26.756.209-3, CPF/
MF Nº 141.860.668-50  que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança 
de R$ 8.850,34, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes 
e não foi cumprido. Não localizado o representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a 
fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se 
como verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2016.                                                        29 e 30/09

2ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE IRENE DI PALMA, 
REQUERIDO POR JOSÉ DE ARIMATÉA BARBOSA JÚNIOR - PROCESSO Nº1051324-
18.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 26/01/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de IRENE DI PALMA, 
CPF 028.582.238-15, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
JOSÉ DE ARIMATÉA BARBOSA JÚNIOR. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 18 de abril de 2016. 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil
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SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2016

CONVÊNIO MÉDICO COMO BENEFÍCIO
Empresa pode oferecer o benefício do convênio médico ao funcionário 
e descontar parte do valor na folha? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O CASAL TRABALHA NA MESMA EMPRESA, AMBOS TEM 
DIREITO DE RECEBER O SALÁRIO FAMÍLIA. QUAL A BASE LEGAL?

O casal de segurados empregados que trabalham na mesma empresa 
e ambos têm salários dentro dos patamares de recebimento do salário 
família o direito se estende a ambos (Decreto 3048/99 art. 82 § 3°).

VALE ALIMENTAÇÃO PARA A EMPREGADA DOMÉSTICA
O benefício do vale alimentação pode ser oferecido e descontado do 
pagamento da emprega doméstica? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR PARA TRABALHO EM HOME OFFICE
Há algum impedimento risco ou exigência para a empresa em 
contratar funcionários de outra Cidade ou Estado, considerando 
que todos trabalharam em home office? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DO LUCRO PRESUMIDO, QUAL O PERCENTUAL QUE A 
PESSOA JURÍDICA PAGA DE FUNRURAL, SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO 
DE PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA? 

O produtor rural pessoa jurídica quando comercializa sua produção 
rural deve contribuir para a Previdência Social com o percentual 
de 2,85% sobre a receita bruta obtida nesta venda, nos termos 
do artigo 25, incisos I e II e § 1º da Lei 8.870/1994, com a redação 
dada pela lei nº 10.256/2001.

VERBAS RESCISÓRIAS POR JUSTA CAUSA
Quais as verbas rescisórias que devem ser pagas ao funcionário 
demitido por justa causa, devido à incontinência de conduta? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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Os dados da Associação 
Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji) 

apontam que o número já su-
pera a quantidade de processos 
contra veículos registrados em 
todas as eleições anteriores. 
O sistema Ctrl+X, da Abraji, 
mapea essas ações judiciais 
contra a divulgação de infor-
mações. “A Abraji vê com muita 
preocupação o que os políticos 
podem fazer para difi cultar o 
exercício do jornalismo e deci-
diu monitorar e mapear quem 
são as pessoas, os políticos, os 
partidos e os estados onde acon-
tecem com mais frequência 
esse tipo de situação”, explica o 
coordenador do projeto Ctrl+X, 
Thiago Mali.

De 2002 a 2014, o sistema da 
Abraji catalogou ações contra 
63 veículos movidas por par-
tidos e políticos. Somando-se 
todos os anos desde 2002, o 
projeto já identificou ações 
contra 147 publicações. A 
Associação ressalta que vários 
dos processos têm como alvo 
mais de um veículo. Além de 
partidos, Ministério Público 
Eleitoral também tem atua na 
proposição de ações judiciais 
contra veículos de mídia.

“Chamou atenção da Abraji 
que cada vez mais políticos 
entravam na justiça pedindo 
a retirada de notícias e que, 
por muitas vezes, isso estava 
se confi gurando em assédio 
ou intimidação dos jornalistas. 
Muitas vezes esses profi ssionais 
têm que responder na justiça, 
sendo desviados de suas fun-
ções. Em jornais menores ou 

O PSDB é o partido campeão em ações contra veículos de 

imprensa com 16% do total de pedidos judiciais.

Cerca de 17,5 milhões de 
pessoas morrem todos os 
anos vítimas de doenças car-
diovasculares (como ataques 
cardíacos e derrames) – causa 
número um de morte em todo 
o planeta. O alerta é da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) e foi feito ontem (29) 
em razão do Dia Mundial do 
Coração. De acordo com a 
entidade, grande parte dessas 
vítimas tinha comportamentos 
considerados não-saudáveis, 
como o tabagismo, o consumo 
de alimentos com excesso de 
sal e a prática de atividade física 
não-adequada.

Além disso, muitas dessas vi-
das, segundo a OMS, poderiam 
ser salvas por meio de melho-
rias no acesso à saúde, sobretudo no que 
diz respeito ao controle da pressão alta, do 
colesterol alto e de outras condições que 
aumentam o risco de doenças cardiovascu-
lares. Os dados mostram ainda que mais de 
75% das mortes provocadas por doenças 
cardiovasculares são registradas em países 
de baixa e média renda, sendo que 80% dos 
óbitos são causados especifi camente por 
ataques cardíacos e derrames.

Os fatores de risco comportamentais 
classifi cados como mais importantes pela 

Eleições 2016: 99 veículos de 
mídia enfrentam processos 

movidos por políticos
O número de processos movidos por partidos ou por políticos contra veículos de mídia aumentou na 
disputa eleitoral de 2016. Apenas neste ano, 99 veículos enfrentam processos na justiça
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“Nosso objetivo é tentar fazer 
com que a sociedade como um 
todo fi scalize quem usa esse ins-
trumento [de processar veicu-
los de imprensa] como forma de 
inibir a atuação da imprensa e 
também para que os jornalistas 
possam exercer sua função sem 
maiores obstáculos”, completa. 
Apenas no período eleitoral 
deste ano, candidatos a cargos 
eletivos tentaram recolher jor-
nais impressos, fechar rádios ou 
suspender suas programações 
ao menos 34 vezes. Em 27 ações 
houve o pedido de recolhimento 
de publicações e em sete, pedi-
do de suspensão ou fechamento 
de emissoras de rádio.

De acordo com a Abraji, 
na maior parte dos casos os 
candidatos argumentam que 
as notícias e críticas nos jor-
nais ofendem sua honra e são 
equivalentes a propagandas 
eleitorais negativas, pleitean-
do que as publicações sejam 
apreendidas ou que deixem 
de ser distribuídas. Em alguns 
casos, pedem para que a justiça 
determine que o jornal deixe de 
publicar no futuro notícias que 
possam ofender candidatos.

Para Thiago Mali, proibir 
um jornalista de divulgar uma 
informação é “preocupante”, 
pois o leitor acaba, de alguma 
maneira, prejudicado por não 
saber tudo que está acontecen-
do. “É bastante preocupante a 
gente acompanhar esse número 
alto de casos. Mostra que nós, 
como sociedade, temos que 
estar alertas para que o direito 
de acesso a informação não seja 
cerceado”, disse (ABr).

independentes que não tinham 
recurso para levar a cabo sua 
defesa, vimos que isso poderia 
fazer com que eles deixassem 
de falar por medo ou intimida-
ção de receber outros proces-
sos”, ressalta

Os nomes dos veículos pro-
cessados em 2016 mostram 
que há pelo menos 53 ações 
contra jornais e editoras, 18 
contra blogs, 11 contra sites e 
portais e 14 contra emissoras 
de rádio e TV. Os processos 
estão bem concentrados. Ao 
todo 45% dos 311 processos 
catalogados em 2016 têm como 
alvo informações publicadas 
nas plataformas das empresas 
Facebook ou Google. A maior 
parte das empresas possui 
apenas um processo catalogado 
contra si. O PSDB é o partido 
campeão do ranking elaborado 
com 16% do total de pedidos 
judiciais contra veículos de 
imprensa. Em seguida vem o 

PMDB (13%) e o PT (12%). O 
estado de São Paulo é o líder 
em judicialização, representan-
do 16% dos pedidos em juízo, 
seguido por Paraná (10%) e 
Minas Gerais (7%).

Ao todo, desde 2002, o sis-
tema da Abraji contabiliza 328 
ações judiciais contra veículos 
de imprensa em todo o país. Os 
candidatos a prefeito somam 
37% dos proponentes às ações, 
além de candidatos ao governo 
(23%) e às câmaras legislativas 
estaduais (6%). As principais 
alegações dos candidatos é 
difamação e violação à legisla-
ção eleitoral. Segundo Mali, a 
criação do Ctrs+X estimula o 
debate em torno dos proces-
sos judiciais contra veículos 
de imprensa. “É importante 
mapear os candidatos que no 
discurso defendem a liberdade 
de imprensa, mas são os que 
mais têm processos para tirar 
notícias do ar”, alerta.

OMS: 17,5 milhões de pessoas morrem 
todos os anos de doenças cardiovasculares

Muitas vidas poderiam ser salvas por meio de melhorias no 

acesso à saúde, sobretudo no que diz respeito ao controle da 

pressão alta e do colesterol alto.
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alimentos para menos de uma 
colher de chá por dia.

A organização ressalta que 
um ataque cardíaco ou um der-
rame podem ser os primeiros 
sinais de alerta para um prob-
lema ainda maior. Os sintomas 
incluem dor ou desconforto 
no centro do peito e dor ou 
desconforto nos braços, no 
ombro esquerdo, nos cotovelos, 
na mandíbula ou nas costas. A 
pessoa também pode apresen-
tar difi culdade para respirar ou 
falta de ar; enjoos e vômitos; 
tontura e desmaios; suor frio; 
e palidez. Mulheres têm maior 
chance de apresentar falta de 
ar, náusea, vômito e dor nas 
costas ou na mandíbula.

O sintoma mais comum do 
derrame é fraqueza súbita na face, nas 
pernas ou nos braços, particularmente 
em um único lado do corpo. Outros sinais 
incluem: confusão, difi culdade para falar 
ou compreender falas; difi culdade para 
enxergar; difi culdade para andar, tontura, 
perda do equilíbrio ou da coordenação; dor 
de cabeça severa de causa desconhecida; 
e desmaio ou inconsciência. A orientação 
é que pessoas que apresentem esses sin-
tomas procurem auxílio médico imediato 
(ABr).

OMS, no caso de doenças cardiovasculares, 
são: dietas não-saudáveis, sedentarismo, 
tabagismo e consumo abusivo de álcool. Os 
efeitos desses hábitos podem aparecer por 
meio de sinais como pressão alta, glicose 
sanguínea elevada, grande número de lipí-
dios no sangue, obesidade ou baixo peso. 
Segundo a entidade, a prática de 30 minutos 
de atividade física diária ajuda a prevenir 
esse tipo de problema. Outra orientação 
é consumir pelo menos cinco porções de 
frutas e vegetais por dia e reduzir o sal nos 

Gorjeta por meio de cartões de 
crédito e débito

Aguarda designação de relator na Comissão de Assuntos Econômicos o 
projeto que permite o pagamento de gorjeta por meio de cartões de crédito 
e débito. A gorjeta destinada aos trabalhadores dos estabelecimentos que 
menciona (bares, restaurantes, hotéis e assemelhados) seria separada do 
valor que se destina ao estabelecimento comercial. 

Tal separação e sistematização fi cariam a cargo das operadoras de cartão 
de crédito e débito. Ao apresentar o projeto, o deputado Glauber Braga 
argumentou que a moeda eletrônica vem se impondo, com tendências 
mesmo de substituir o papel moeda. Em razão disso, seria justo, segundo 
ele, facilitar a vida do cliente ao permitir a ele dar gorjeta pelo cartão.

“Muitas vezes o cliente deseja regalar com gorjeta os trabalhadores 
de restaurantes ou bares, ou hotéis, e lhe faltam os meios. Além disso, 
existindo a fatura própria, fi cará mais fácil o controle dos trabalhadores 
ao que realmente lhes cabe”, argumenta o deputado na justifi cativa do 
projeto. Pela proposta, as operadoras terão seis meses após a publicação 
da lei para se adequar à nova norma (Ag.Senado).

Edital de Intimação, com prazo de 15 dias.  O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional 
VII - Itaquera, Estado de São Paulo. Proc. Nº 0008299-86.2016.8.26.0007.  Dr(a). Daniel Fabretti, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação 
da(s) Executada(S) CAMYLA MUNIZ DA SILVA, RG 33.307.043-9, CPF nº 224.347.758-02, expedido 
com prazo de 15 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) o Cumprimento 
de Sentença que lhe move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a(s) 
executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, para que efetue 
o pagamento do valor de R$17.923,59 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
apagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, a flui após o decurso do prazo de 20 dias deste edital, 
sob pena de multa de 10% (art. 513, §2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 
15 (quinze) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei  NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de agosto de 2016.             30/09 e 01/10

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JEFFERSON ADÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (22/02/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Gilmar Adão e de Sonia Regina de Souza Adão. A pretendente: 
LETICIA DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta 
Capital, Vila Matilde - SP, no dia (10/09/1988), residente e domiciliada nesta Capital - SP, 
fi lha de Antonio do Espirito Santo e de Aurea Pereira Dias. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

BM&F BOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES, MERCAD. E FUTUROS. torna público que 
requereu na CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para Bolsa de 
Mercadorias e Futuros, sito à Rua Ricardo Prudente de Aquino, nº 85. Tamboré. Cep: 
06543-005. Santana de Parnaíba/SP. 



netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência

de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
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O pretendente: PAULO ALEXANDRE VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão analista de 
produção, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 14/11/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Paulo Vieira e de Odete Batista Vieira. A 
pretendente: JESSICA WILLVEIT FEREZIN, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 01/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Claudio Ferezin e de Claudia Heloisa de Souza Willveit.

O pretendente: BRUNO LEONARDO MEIRA DE VASCONCELLOS, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de informática, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
12/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Enio Meira 
de Vasconcellos e de Rosicler Pereira de Vasconcellos. A pretendente: REGINA MARTINS 
GONÇALVES, estado civil divorciada, profi ssão consultora de relacionamento, nascida nesta 
Capital, Vila Madalena - SP, no dia 09/09/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Acacio Martins Gonçalves e de Regina Ferreira Gonçalves. 

O pretendente: HENRIQUE FERNANDES VICENTIN, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente de projetos, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 27/03/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elcio Fernandes Vi-
centin e de Marilice Aparecida Scatena Vincentin. A pretendente: FRANCIELE COSTA 
LUCIMAR, estado civil solteira, profi ssão auditora, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, 
no dia 03/01/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Lucimar  e de Valdinete Silva Costa. 

O pretendente: FERNANDO GRAMANI HIPOLIDE, estado civil solteiro, profi ssão repre-
sentante comercial, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 07/07/1966, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Henrique Hipolide Filho e de 
Maria Eliza Gramani Hipolide. A pretendente: ANA LUCIA SOUSA RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 
25/04/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dionisio 
Ribeiro de Sousa e de Cecilia de Sousa Ribeiro.

O pretendente: FLÁVIO ANTONIO BERNARDES ARBID, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/08/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Arbid Filho e de Helena Maria Bernardes 
Arbid. A pretendente: EMILI BELTRAME BAGINI, estado civil solteira, profi ssão contado-
ra, nascida em Franco da Rocha - SP, no dia 21/11/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hugo Bagini e de Maria Cristina Bagini.

O pretendente: ALAN MAXIMIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bancario, 
nascido nesta Capital, Consolação- SP, no dia 29/05/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Acilio Vilario da Silva e de Maria Cristina da Silva. O 
pretendente: RENNAN FELIPHE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 01/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilvam Aparecido da Silva e de Janete das Neves Silva.

O pretendente: FERNANDO VINICIUS DE CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 11/09/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mauricio de Camargo e de 
Angelica Aparecida de Camargo. A pretendente: FERNANDA ANTUNES RIBEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão química, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no 
dia 17/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de   Luis 
Carlos Antunes Ribeiro e de Lucilena Joaquim Antunes Ribeiro.

O pretendente: ALBERTO EMILIO MOREIRA LOPES , estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido em Bragança Paulista  - SP, no dia 27/12/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Augusto Lopes e de Rosangela Moreira Lopes. A 
pretendente: MARIANA MATHEUS MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 17/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de  Luiz Antonio Alves Moreira e de Denise Giacomini Matheus Moreira. 

O pretendente: RICARDO HIROYUKI TOYAMA, estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 14/02/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hiroo Toyama e de Kikuko Toyama. A pretendente: 
VANESSA CRISTINA MENEQUELLI KROSKINSQUE, estado civil solteira, profi ssão 
analista de RH, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 23/05/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Roberto Kroskinsque e 
de Marisa Menequelli Kroskinsque.

O pretendente: WILLIAN ALVES RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 05/10/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Alves Rodrigues e de Rosalina Aparecida Simões 
Rodrigues. A pretendente: ROSANGELA FERREIRA MONTEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão professora de educação física, nascida em Santo André - SP, no dia 11/12/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Helio Helio 
Monteiro e de Francineide Ferreira Monteiro. 

O pretendente:  MARCELO PAES GONÇALVES, estado caivil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 02/04/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Rodrigues Gonçalves e de Marina Paes 
Gonçalves. A pretendente: MARIANA AROCA GAMA, estado civil divorciada, profi ssão 
designer, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 21/04/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Gama e de Myrian Aroca Gama.

O pretendente: HENRIQUE FERNANDO ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 12/10/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Enoque Batista da Silva e de Maria 
do Socorro Almeida Batista. A pretendente: TAMIRES JACINTO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão  auxiliar de produção, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, 
no dia 09/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cid 
Jacinto da Silva e de Esani Maria da Silva. 

O pretendente: RENAN FLAUZINO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
têxtil, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 20/03/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Flauzino Ferreira e de Antonia Inêz Nascimento 
Ferreira. A pretendente: MAYARA FERNANDA BARBOSA CANDIDO, estado civil solteira, 
profi ssão  assistente administrativo, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 26/06/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Roberto Candido e de Rosangela Cristina Barbosa.

O pretendente: RODRIGO HEIDI NAGASSAKI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 10/04/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Yugiro Nagassaki e de Aparecida Cristina Muniz 
Nagassaki. A pretendente: ANA PAULA CARNEIRO ALVES, estado civil solteira, profi ssão  
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/10/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Vieira Alves e de Marivalda Carneiro Alves.

O pretendente: MARCIO MOREIRA PAGNOTTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
técnico, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 27/02/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Pagnotta e de Mirian Viana Moreira 
Pagnotta. A pretendente: PÂMELLA PAULINO THEODORO, estado civil solteira, profi ssão  
auxiliar operacional, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/10/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Theodoro  ede Maria Helena Paulino.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
O pretendente: SANDRO DA SILVA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão extrusor, nas-
cido em Rio Formoso - PE, no dia 21/02/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Pedro Leite da Silva e de Severina Maria da Silva Leite. A pre-
tendente: ROSANA LIMA, estado civil solteira, profi ssão  técnico em hotelaria, nascida 
neste Subdistrito - SP, no dia 05/12/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida Lima.

O pretendente: JOSÉ DO CARMO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 24/11/1962, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Antonio da Silva e de Maria Aparecida  
da Silva. A pretendente: VANUSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
qualidade, nascida em Itaquaquecetuba - SP, no dia 22/01/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alice Aparecida da Silva.

O pretendente: WELSON FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão do lar, 
nascido em Ipiranga do Piauí - PI, no dia 25/05/1986, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria da Conceição Carneiro. A pretendente: GISELI DA 
SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Arujá - SP (Registrada 
em Itaquaquecetuba - SP), no dia 11/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria do Rocio da Silva Pereira.

O pretendente: ÉDIPO FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de máquina, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 20/03/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paula Reis de Oliveira Filho e de 
Santina Ferreira Pinto. A pretendente: CAMILA DE SOUZA FERREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, 
no dia 24/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Girvan Ferreira dos Santos e de Antonia Lima de Souza.

O pretendente: JAISSON IVAN SOARES MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido Ijuí - RS, no dia 05/09/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Vilson Ivan Marques e de Lisiane Cristina Soares Marques. A pretendente: 
KELLY LOZANO MEURER, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Luiz Gonzaga - RS, no dia 25/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sérgio Alberto Meurer e de Regina Lozano Meurer. 

O pretendente: MAURICIO DE MORAES RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão funcionário 
público, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoerinha - SP, no dia 22/07/1975, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ribeiro e de Catarina de Moraes Ribeiro. 
A pretendente: SIMONE DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida neste Subdistrito - SP, no dia 02/06/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Clementino da Costa e de Sonia Regina da Costa. 

O pretendente: AELSON ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão balanceiro, 
nascido no Distrito de Itamira-Município de Aporá - BA, no dia 03/03/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Araujo dos Santos e de Vera 
Lucia Alves dos Santos. A pretendente: DAMARIS CONCEIÇÃO DE FREITAS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 25/10/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Rocha de 
Freitas e de Maria Regina Conceição de Freitas. 

O pretendente: BRUNO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido em 
Suzano - SP, no dia 11/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Roberto da Silva e da Rosimeire Lima dos Santos. A pretendente: BIANCA 
APARECIDA INACIO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Mogi das Cruzes - SP, no dia 23/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Alexandre de Oliveira e de Valeria Aparecida Inacio.

O pretendente: CRISTIANO FERREIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de cozinha, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 15/07/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Antonio Ferreira 
Nascimento e de Raimunda Aparecida Ferreira Nascimento. A pretendente: TAYS DA 
SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Suzano - SP, no dia 
23/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmar 
Marculino de Souza e de Noelza Maria da Silva Souza.

O pretendente: RONALD LEANDRO DE MATTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Praia Grande  - SP, no dia 07/09/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz de Mattos e de  Dasdores Aparecida Fernandes 
Rosa. A pretendente: JÉSSICA YASMIN SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 11/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo José dos Santos e de Maria Elza dso Santos.

O pretendente: MICHEL DA SILVA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
segurança, nascido em Guarulhos - SP, no dia 18/03/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton do Carmo Leite e de Isabel da Silva Leite. A 
pretendente: DAIANE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
em Xique-Xique - BA, no dia 10/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edinho Gomes da Silva e de Aroilda Santana Silva.

O pretendente: THIAGO CONCEIÇÃO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 17/07/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sebastião Rodrigues de 
Gildete de Conceição. A pretendente: CARINE RODRIGUES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Aracaju (3ª Circunscrição) - SE, no dia 
30/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Rodrigues dos Santos e de Noemia Barbosa dos Santos. 

O pretendente: THIAGO INACIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Alto da Moóca - SP, no dia 16/08/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joseildo Inacio da Silva e de Mirian Bezerra da 
Silva. A pretendente: ÊMYLENE OLIVEIRA BONFIM, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Penedo - AL, no dia 13/06/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joci Santos Bonfi m e de Maria Claudete de Oliveira.

O pretendente: JONNATHAN ROBERTO BERNARDO, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 03/11/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Bernardo e de Anedite 
Pereira Santana Bernardo. A pretendente: ANGELICA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida, no dia 11/10/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Dionisio da Silva e de Rita Maria da Silva. 

O pretendente: PAULO FERNANDO MELO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
coordenador de panfl etagem, nascido em Arcoverde - PE, no dia 10/05/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Fernando Gomes Pereira 
e de Maira José Melo Pereira. A pretendente: THALYTA LUNA PEREIRA PESSOA, 
estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida neste Subdistrito, no 
dia 19/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Inácio Pessoa e de Edvoneide Pereira dos Anjos Pessoa.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MÁRIO YOSHIHARU OMURA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
neste Subdistrito - SP, no dia 21/08/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Mario Omura  e de Kimiko Omura. A convivente: JOELMA LOPES DE AZEVEDO, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Minas Novas - MG, no dia 05/05/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Lopes Alecrim e de Maria 
Gomes de Azevedo. Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será 
feito de imediato o registro da conversão de união estável em casamento.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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: LEONARDO DIREZENCHI, divorciado, profi ssão administrador, nascido 
em São Lourenço, Estado de Minas Gerais, no dia vinte e seis de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e três (26/12/1983), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Adolfo Cherman Direzenchi e de Leila Rubinsztajn Direzenchi. A pretendente: 
BRUNA HAUSER, solteira, profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e nove (06/05/1989), 
residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, fi lha de Moises Hauser e de Betty Krul 
Hauser. Obs.: Edital de proclamas oriundo do 8º Registro Civil do Rio de Janeiro/RJ.

O pretendente: FELIPE ANDRADE SELLAN, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Mariana), no dia quatro de agosto de mil novecentos 
e oitenta e quatro (04/08/1984), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de Aparecido 
Sellan e de Sandra Aparecida Neves Sellan. A pretendente: VERIDIANA DA SILVEIRA 
CALAZANS DE FREITAS, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Vila Madalena), no dia quartoze de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (14/12/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Flávio Calazans 
de Freitas e de Maricy da Silveira Calazans de Freitas. Obs.: Enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: EDUARDO HASEGAWA DE MENEZES, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte de julho de 
mil novecentos e oitenta e oito (20/07/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Laercio Vieira de Menezes e de Meri Hassegawa. A pretendente: PAULA DIAS 
DE TOLEDO RODOVALHO, solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (27/11/1988), residente e domiciliada nesta Capital, fi lha de Marcelo 
de Toledo Rodovalho e de Nanci Aparecida Correia Dias de Toledo Rodovalho. Obs.: 
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: GUILHERME ROSSETTO NUNES DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Campinas, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia primeiro 
de março de mil novecentos e oitenta e seis (01/03/1986), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de José Carlos Nunes de Oliveira e de Diva Aparecida Rossetto de 
Oliveira. A pretendente: MELISSA POTIENS MARTINS, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Botucatu, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia onze de março de 
mil novecentos e oitenta (11/03/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de 
José Tadeu Martins e de Maria Emilia Potiens Martins.

O pretendente: CAIO TABORDA RIBEIRO DA SILVA, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Indianópolis), no dia vinte e três de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (23/01/1985), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Marco Antonio Ribeiro da Silva e de Lenice Taborda Ribeira da Silva. A 
pretendente: CAROLINA GRESSE, solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (28/12/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Norberto 
Gresse e de Maria Regina Gresse.

O pretendente: ROBERTO QUINTELLA DE PAIVA MEIRA, solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim América), no dia vinte e sete 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (27/08/1983), residente e domiciliado nes-
te subdistrito, fi lho de Paulo Magalhães de Paiva Meira e de Maria Ilydia Quintella de 
Paiva Meira. A pretendente: MARIA CECILIA CARRAZEDO DE ANDRADE, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), 
no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (23/06/1985), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de  Francisco José Falcão de Andrade e de Christina 
Ferraz Sampaio Carrazedo de Andrade.

O pretendente: PEDRO FREIRE SOARES DE CAMARGO, solteiro, profi ssão advoga-
do, nascido em São Paulo, Capital, no dia vinte e nove de março de mil novecentos e 
oitenta e oito (29/03/1988), residente e domiciliado em Vinhedo - SP, fi lho de Roberto 
Soares de Camargo e de Maria Claudia Quintana Freire Soares  de Camargo. A preten-
dente: GABRIELA SALES CALZA, solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São 
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, no dia vinte e sete de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e três (27/12/1983), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  
Reinaldo Calza e de Marilia Sales Calza. Obs.: Edital de proclamas oriundo do Registro 
Civil de Vinhedo - SP.

O pretendente: PAULO HENRIQUE TRECENTI, divorciado, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em Marília, Estado de São Paulo, no dia dois de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e dois (02/02/1982), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de José 
Carlos Trecenti e de Marcia Maria Ferreira Lopes Trecenti. A pretendente: ANA LYGIA 
TANNUS GIACOMETTI, solteira, profi ssão advogada, nascida em Araçatuba, Estado 
de São Paulo, no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta (14/02/1980), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Israel Giacometti e de Maria Angela 
Eustaquia Tannus Giacometti.

O pretendente: DIOGO NAVES MENDONÇA, solteiro, profi ssão juíz federal, nascido 
em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, no dia vinte e cinco de setembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (25/09/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de 
Silvio Tadeu Mendonça e de Maria da Glória Naves Mendonça. O pretendente: FELIPE 
BENICHIO TEIXEIRA, solteiro, profi ssão juíz federal, nascida em Vitória, Estado do 
Espírito Santo (Registrado em Cariacica - ES), no dia vinte e três de maio de mil nove-
centos e oitenta e seis (23/05/1986), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  
Felipe José Afonso Teixeira e de Janilda Benichio Teixeira.

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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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo nº 0316186-15.1997.8.26. 0007O Doutor Antonio
Marcelo Cunzolo Rimola, MM. Juiz de Direito da 2ª VC do Foro Regional de Itaquera S/P, etc. Faz 
saber a MARIA CARDOSO DA CRUZ, que na ação Monitória, em execução, movida por MOMENTUM 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, foi deferida a intimação da executada, por edital, sobre
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a penhora que recaiu sobre um lote de Terreno de nº 26, quadra NA, Situado no Município de Para-
napanema/SP, no Loteamento Terras de Sta. Cristina Gleba VII, onde mede 15,00 metros de frente 
para a rua 96; quinze metros (15,00) nos fundos com o lote 13; trinta (30,00m) metros á esquerda 
com o lote 25; trinta metros (30,00m) á direita com o lote 27, encerrando a área de quatrocentos e 
cinquenta metros quadrados (450 m2); sem benfeitorias, sem moradores. Registrado no C.R.I. de
Avaré (SP), no livro nº 02, Registro Geral, sob nº de matrícula 43.193, Avaliado em 14.000,00. Nada
Mais. Encontrando-se a ré, em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação por Edital, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, caso queira, apresente impugnação à penhora realizada sobre 
o imóvel descrito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
23 de setembro de 2016.                                                                                                      29 e 30/09

Com uma estreita ligação com o povo japonês e sua cultura, 
o Brasil possui mais potencial para o crescimento do saquê 
fora do Japão do que, talvez, qualquer país europeu. O que 

tem travado esse fl orescimento é a falta de informação.
É uma bebida cujo tempo chegou. Cheio de sabores a aromas, 

incrivelmente puro, simples e complexo ao mesmo tempo, pro-
fundo em todos os aspectos e surpreendentemente adaptável, 
o saquê detém grande potencial para a sua apreciação. O saquê 
percorreu uma história fascinante de mais de dois mil anos até 
chegar a essa mistura que os consumidores vêm bebendo atu-
almente. Esta bebida é uma das mais naturais e complexas que 
existem, sendo feita a partir de ingredientes básicos – arroz e 
água, somados aos agentes de fermentação (levedura e o fungo 
koji-kin).

Para disseminar a cultura do saquê no Brasil, Celso Ishiy, um 
dos maiores especialistas da bebida no país e diretor da Trad-
bras, empresa focada na importação e exportação de produtos 
da cultura oriental, revelou o que chamou de 10 goles de saquê. 
Confi ra:

- Saquê é a cachaça do Japão? - Sem desmerecer a nossa 
cachaça, que está melhorando de qualidade, para começar, eles 
pertencem a diferentes categorias. A cachaça é um destilado. O 
saquê é um fermentado de arroz.

- Saquê se toma com sal? - Já vi muita gente colocar sal para 
tomar um gole de saquê. Antigamente, no tempo dos meus avós, 
até se bebia assim. Desde o surgimento dos saquês Premium não se 
faz mais isso. Você mistura energético em um whisky 18 anos?

- Existe mais de um tipo de saquê? - O saquê não é uma 
bebida genérica. Para se ter uma ideia, há mais de 1800 fabrican-

Maior especialista do país ensina 
dez lições sobre o saquê

O saquê praticamente permaneceu no Japão ao longo dos séculos apreciado somente pelos habitantes locais, sendo pouco exportado, se considerado o seu 
potencial. Mas, isso mudou ao longo dos últimos 20 anos e, agora, as fabricantes estão se esforçando para compartilhar a bebida ao redor do mundo

e exótico, mas hoje em dia não se bebe mais saquê no massu, 
o copo quadrado de madeira. É um hábito antigo que alguns 
restaurantes persistem em usar.

- Saquê combina só com comida japonesa? - Muito pelo 
contrário. O saquê harmoniza com vários tipos de bebida – da 
italiana à alemã - até com feijoada. Cada prato tem o saquê que 
merece.

- Existe caipirinha de saquê no Japão? - A caipirinha de 
saquê é uma invenção brasileira, embora os japoneses usem o 
saquê comum e shochu (destilado) para preparar outros tipos 
de coquetéis. No Japão, a versão Premium da bebida é a que tem 
feito mais sucesso.

- É verdade que o saquê não dá ressaca? - O saquê 
Premium é uma das bebidas mais puras que existem e isso 
faz com que não cause ressaca na maioria das pessoas. É bom 
lembrar que cada corpo reage de maneira diferente à bebida 
alcoólica.

- O saquê tem prazo de validade? - O saquê não tem prazo de 
validade se conservado em condições adequadas. Recomenda-se, 
no entanto, degustarem, em, no máximo, dois anos para sentir o 
sabor que a fabricante quis propiciar. Existem também saquês 
envelhecidos, como o vinho.     

Celso Ishiy é sommelier de saquê e um dos principais especia-
listas no assunto no Brasil. Fez diversos cursos no Japão, entre 
eles o Sake Professional Course, ministrado por John Gauntner, 
o principal especialista estrangeiro em saquê. Para conhecer o 
processo de produção em detalhes, trabalhou em diversas fábri-
cas de saquê no Japão. Para mais informações, acesse: (www.
tradbras.com.br).

tes de bebidas no Japão que produzem cerca de 40 mil rótulos, 
o que confere uma diversidade incrível. Cada um deles produz 
saquê de diferentes tipos e classifi cações. A boa noticia é que 
está cada vez mais fácil encontrá-los no Brasil. 

- O saquê é uma bebida sagrada? - Assim como o vinho 
tem um signifi cado religioso para a Igreja Católica, o saquê é 
usado em cerimônias xintoístas, principalmente no Japão, onde 
é considerado a bebida dos deuses.

- É melhor tomar saquê quente ou gelado? - Hoje, a maioria 
prefere consumir saquê gelado, mas depende do tipo e ocasião. 
Muita gente acha que o saquê quente serve apenas para disfar-
çar a má qualidade. Já adianto que é possível beber excelentes 
saquês quentes.

- Por que se toma saquê em copo quadrado? - É bonito 
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O pretendente: DIOGO AUGUSTO COTILLO DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de su-
porte, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/10/1985, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José Garcia de Oliveira e de Marina 
Celia Cotillo de Oliveira. A pretendente: SANDRA MARIA ALVES, profi ssão: opera-
dora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Feira Nova - PE, data-nascimento: 
22/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos 
Estevão Alves Irmão e de Maria Elvira Ferreira Alves.

O pretendente: NILTON AUGUSTO ARF, profi ssão: farmacêutico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/12/1985, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Pedro Aparecido Arf e de Vilma Garcia de Andrade Arf. A 
pretendente: CRISTIANE DE FREITAS DA CRUZ, profi ssão: auxiliar fi nanceiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/09/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benigno Clemente da Cruz e de 
Horácia de Freitas da Cruz.

O pretendente: ERICK VILHARBA REITER, profi ssão: leiturista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/02/1992, residente e domici-
liado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Reinaldo Reiter e de Abigail Vilharba 
Reiter. A pretendente: ÉRIKA SALES RABELLO, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 04/08/1988, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Pereda Rabello e de Maria 
Veralucia Sousa Sales.

O pretendente: TIAGO ROBERTO ALVES DE MELO, profi ssão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Carapicuíba - SP, data-nascimento: 05/06/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Leonete Alves de Melo. A pre-
tendente: THAÍS ESCARRANARO DOS SANTOS NUNES, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1985, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José Carvalho Nunes e de Elisabete Escarranaro 
dos Santos Nunes.

O pretendente: RENAN NOGUEIRA DE MORAIS, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/04/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues de Morais 
e de Sandra Maria Ramos Nogueira de Morais. A pretendente: THAIS OLIVEIRA DOS 
SANTOS, profi ssão: operadora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Carlos - SP, data-nascimento: 20/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Eliana Oliveira dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON MATHIAS DOS SANTOS, profi ssão: controlador de aces-
so, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/10/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Rodrigues dos 
Santos e de Katia Aparecida Mathias dos Santos. A pretendente: JULIANA ROSA DA 
SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 15/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Wilson Rosa da Silva e de Severina Pereira Rosa da Silva.

O pretendente: DARLAN BARBOSA FERREIRA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Acajutiba - BA, data-nascimento: 20/11/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvanio dos Santos Ferreira e de Izabel Bar-
bosa Ferreira. A pretendente: STEFANY GABRIELLA SANTOS LIMA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rodrigues de Lima 
e de Elizete Francisca Santos Lima.

O pretendente: MILTON VIRGULINO DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Lauro Penteado - SP, data-nascimento: 15/09/1960, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Virgulino dos Santos e de 
Maria do Carmo dos Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA ALVES, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Alto Araguaia - MT, data-nascimento: 
04/01/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ondino José 
Alves e de Josina Maria de Jesus.

O pretendente: ABRAÃO ALVES DA SILVA, profi ssão: técnica de manutenção hidrauli, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1991, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Telma Alves da Silva. A 
pretendente: MAYARA FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 21/05/1991, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José dos Santos e de Margarida Ferreira dos 
Santos.

O pretendente: FABIO ALVES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 30/06/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Narcisio Alves da Silva e de Maria 
das Graças Santos da Silva. A pretendente: ERICA OLIVEIRA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de contas médicas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/04/1986, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Antonio 
Mariano da Silva e de Josefa Maria Oliveira Silva.

O pretendente: RICARDO LUIZ GUEDES RIBEIRO, profi ssão: ajudante de eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/03/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Luiz Ribeiro e de 
Rosana Guedes Ferreira. A pretendente: TAYNA SANTOS PEREIRA, profi ssão: promo-
tora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/03/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Augusto Pereira e 
de Maria Elena dos Santos.

O pretendente: ROBSON FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Francisco da Silva e de 
Djanir Lopes da Silva. A pretendente: ARIANA APARECIDA FERREIRA, profi ssão: 
técnica química, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 05/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Auxiliadora Ferreira.

O pretendente: JEFFERSON CORREIA DA SILVA, profi ssão: bombeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/06/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joseli Correia da Silva e de Etelvina 
Feitoza dos Santos Correia da Silva. A pretendente: BRUNA APARECIDA CALIXTO 
RIBEIRO, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 29/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Benedito Ribeiro e de Vania Calixto Ribeiro.

O pretendente: ANDRÉ PEREIRA GOMES, profi ssão: assistente de R H, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/1989, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Domingos Gomes e de Neusa 
Aparecida Pereira Gomes. A pretendente: JOELMA VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: Oeiras - PI, data-nascimento: 05/07/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Vieira de Couto Neto 
e de Maria Raimunda Vieira dos Santos.

O pretendente: THIAGO LUÍS RODRIGUES, profi ssão: bancário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/02/1987, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Clóvis Melchior Rodrigues e de Neuza de Lourdes Rodrigues. 
A pretendente: MICHELE NUNES TEIXEIRA, profi ssão: bancária, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/12/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Maria Teixeira e de Shirley Batista Nunes 
Teixeira.

O pretendente: JEFFERSON ADÃO, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Gilmar Adão e de Sonia Regina de Souza Adão. A pretenden-
te: LETICIA DO ESPIRITO SANTO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/09/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio do Espirito Santo e de Aurea Pereira Dias.

O pretendente: OSMAR LEANDRO DUARTE, profi ssão: carpinteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Icó - CE, data-nascimento: 31/03/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otacilio Leandro Duarte e de Maria Xavier de Melo. A 
pretendente: LUCIANE CONCEIÇÃO BARBOSA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Maragogipe - BA, data-nascimento: 27/06/1964, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juvenil Barbosa e de Edivanda da Conceição 
Barbosa.

O pretendente: YGOR ZAFFANI ANDRADE, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 17/11/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rudney Andrade França e de Cilene 
Zaffani Nicolau Batista. A pretendente: CAROLINE DE ALMEIDA MOREIRA CORREA, 
profi ssão: brinquedista, estado civil: solteira, naturalidade: Poá - SP, data-nascimento: 
19/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Magno Adria-
no Correa e de Elionair de Almeida Moreira Correa.

O pretendente: MARCELO WILLIAM RAMOS, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/12/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Ramos e de Roseli Aparecida 
Ramos. A pretendente: SHEILA DA SILVA VECCHIO, profi ssão: telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Vecchio e de Marilene Da-
masceno da Silva Vecchio.

O pretendente: RODRIGO APARECIDO SILVA SANTANA, profi ssão: coletor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/01/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Rodrigues de Santana e de 
Neiva Aparecida da Silva de Santana. A pretendente: CAMILA CARLA REIS, profi s-
são: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alber-
to Reis e de Maria Francisca Reis.

O pretendente: RICARDO MORAES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Teresina - PI, data-nascimento: 27/09/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Nunes dos Santos e de Ilcimar 
Santos Moraes. A pretendente: AMANDA LAIS DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marta Cristina dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO HONÓRIO NETO, profi ssão: vigilante, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Pinhão - SE, data-nascimento: 14/08/1952, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Honório de Lima e de Rosa Maria de Lima. A 
pretendente: SANDRA ALVES ANDRADE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Taguatinga - DF, data-nascimento: 26/12/1964, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Andrade Sacramento e de Rosa Alves Andrade.
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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: ANTONIO SERAFIM DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Timbaúba - PE, data-nascimento: 01/06/1959, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josefa Salustiana da Conceição. A 
pretendente: VIVIANI CRISTINA PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ajenias Pereira e de Eunildes da Paixão Vieira 
Pereira.

O pretendente: AURELIANO HERNANDES BERGAMINI, profi ssão: eletricista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 06/07/1964, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Angelo Bergamini e de 
Emilia Hernandes Bergamini. A pretendente: MARIA APARECIDA CORRÊA DA SILVA, 
profi ssão: monitora escolar, estado civil: divorciada, naturalidade: Castilho - SP, data-
nascimento: 23/07/1964, residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de José 
Corrêa da Silva e de Josina Ribeiro da Silva.

O pretendente: DANIEL MARIANO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bezerros - PE, data-nascimento: 11/07/1979, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Mariano da Silva e de Cleide Lopes 
da Silva. A pretendente: SIMONE LOURENÇO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/01/1977, residente e domi-
ciliada nesta Capital - SP, fi lha de Benedito Lourenço da Silva e de Evangelina Rosa 
da Silva.

O pretendente: GABRIEL SANTOS DE LIMA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/02/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Givanildo Ramos de Lima e de Rosemeire 
Miranda Santos de Lima. A pretendente: RAFAELA DUARTE, profi ssão: call center, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 27/02/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rogério Duarte e de Rosilene 
Maria da Silva Duarte.

O pretendente: MAICON CAMPOS MACEDO, profi ssão: operador de telemarketing, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/01/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Jose Macedo e de Rose-
li Campos Macedo. A pretendente: LÍLIAN PEDRO DE SOUZA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/02/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
de Sousa e de Cleusa Maria Pedro de Souza.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA MENDES, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/02/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicencia da Silva Mendes. A pretendente: 
ADERIANA GOMES BEZERRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adriano Lopes Bezerra e de Ana Alice Gomes do 
Nascimento Bezerra.

O pretendente: EDUARDO ANTONIO CORREIA JUNIOR, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Tabatinga - SP, data-nascimento: 01/12/1995, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Eduardo Antonio Correia e de Rosia-
ne Vieira Correia. A pretendente: DARWINE LAURENNE NOVAZ COSTA, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Floriano - PI, data-nascimen-
to: 03/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de David do 
Nascimento Costa e de Mercês Silvana de Novaz Costa.

O pretendente: RENAN MARTINS GOMES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1991, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Valdir Gomes da Silva e de Helena Martins Gomes 
da Silva. A pretendente: KAREN DO LAGO BISPO, profi ssão: analista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1991, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Moacir Ferreira Bispo e de Creila do 
Lago Bispo.

O pretendente: EDUARDO GARCIA BUCCINI, profi ssão: moto-boy, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/06/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Buccini e de Aparecida Garcia Buccini. A 
pretendente: ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1982, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eliseu Pereira dos Santos e de Eunice 
Rodrigues dos Santos.

O pretendente: TIAGO VINICIUS DOS SANTOS, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/03/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Severiano dos Santos Filho e de Ana 
Maria das Neves dos Santos. A pretendente: CLEIDIANE LIMA DOS SANTOS, profi s-
são: autonoma, estado civil: solteira, naturalidade: Itapitanga - BA, data-nascimento: 
14/12/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Erisvaldo 
Silva dos Santos e de Marlúcia Lima dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON ROMULO CAMILO, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/0188, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Anesio Camilo e de Jaidete Lopes 
Camilo. A pretendente: LETICIA BARBOSA XAVIER, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1992, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Tadeu Simões Xavier e de Silvana 
Galdino Barbosa Xavier.

O pretendente: JEAME NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Coroatá - MA, data-nascimento: 15/12/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilza Nascimento da Silva. A preten-
dente: GENICLEIDE DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mata 
Grande - AL, data-nascimento: 18/04/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Cicero Inacio de Lima e de Gercina Mariana Firmo.

O pretendente: NILTON SILVA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira dos Santos e de Maria de 
Fatima da Silva. A pretendente: RENATA DA SILVA FRANCISCO, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Francisco e de 
Maria do Ceu da Silva.

O pretendente: CLÓVIS PIERONI JUNIOR, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Clóvis Pieroni e de Cleusa de Oliveira. A preten-
dente: CRISTIANE DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: FABIO CARNEIRO DA SILVA, profi ssão: metalurgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 05/10/1984, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benjamim Carneiro da Silva e de Marlene da 
Silva Carneiro. A pretendente: JOSEMEIRE SILVA DE JESUS, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Medeiros Neto - BA, data-nascimento: 25/07/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Delvaci de Jesus e de 
Valdenir Silva de Jesus.

O pretendente: MARCELO MARÇAL DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1973, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marçal Pinto e de Tereza Marçal 
de Oliveira. A pretendente: FABIANA DE JESUS CALDAS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/03/1982, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José de Jesus Caldas e de Norma Varelo dos 
Santos Caldas.

O pretendente: LEANDRO BRAZ DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Campo Maior - PI, data-nascimento: 25/02/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Moura e Silva Filho e 
de Marcelma Braz da Costa. A pretendente: KEISY PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 08/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Fabio Fernando da Silva e de Marineide Pereira dos Anjos.

O pretendente: ALEX NERI PINHEIRO, profi ssão: ajudante de telefonia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 26/04/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Pinheiro e de Ronalda Vieira Neri 
Pinheiro. A pretendente: DÉBORA LETÍCIA AUGUSTA DE CASTRO, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
22/04/1993, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Wagner de Castro e de 
Edneide Augusta dos Santos.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DA SILVA PEREIRA, profi ssão: assisten-
te técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/02/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gival-
do Conceição da Silva Pereira e de Arlete Ferreira Moraes Pereira. A pretendente: 
DAYANE DOS SANTOS BERNARDO, profi ssão: assistente técnico, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/12/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio de Oliveira Bernardo e de 
Neuza dos Santos Bernardo.

O pretendente: LUIS CLAUDIO PASCHOAL, profi ssão: ajudante de acabamento, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/01/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Fernando Paschoal e de Ta-
nia Regina Scaffuri Paschoal. A pretendente: GEISE BIANCA DOS SANTOS BARATA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
02/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Alexan-
dre Coelho Barata e de Katia Silene dos Santos.

O pretendente: WENDEL FERREIRA DE AMARAL, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/03/1991, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de Israel Ferreira do Amaral e de Valdete Ferreira de Araujo 
Amaral. A pretendente: BEATRIZ CRISTINA DE PAIVA SANTOS, profi ssão: operador 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio de 
Jesus Santos e de Tereza Cristina Graciano de Paiva Santos.

O pretendente: CURTIS SCOTT SOMIRS, profi ssão: mecânico, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Missouri, Estado Unidos da América, data-nascimento: 30/12/1963, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nathan Marl Kilgore e de 
Sharrie Somirs. A pretendente: ROSANA CÁSSIA DE BARROS DOMIGNOS, profi s-
são: massoterapêutica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 03/11/1964, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Flavio Antonio 
Domingos e de Dóra de Barros Domingos.

O pretendente: HUMBERTO ROBERT RAMOS DOS SANTOS, profi ssão: segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/12/1985, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelson Rodrigues dos 
Santos e de Maria Isabel Rammos dos Santos. A pretendente: TALITA CLAUDIA NAS-
CIMENTO MARQUES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/08/1988, residente e domiciliada em Ferraz 
de Vasconcelos - SP, fi lha de Cluadio Marques e de Aurenice Sousa Nascimento Mar-
ques.

O pretendente: DAVI GABRIEL DOS SANTOS, profissão: agente de correios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Paulo dos Santos 
e de Aparecida Lana dos Santos. A pretendente: ÉRICA APARECIDA SANTOS 
DE LIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São José dos 
Campos - SP, data-nascimento: 16/09/1989, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo - SP, filha de Givanildo Barboza de Lira e de Maria José Caetano 
dos Santos.

O pretendente: JÔNATAS FERREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: consultor de im-
plantação, estado civil: solteiro, naturalidade: Carapicuiba - SP, data-nascimento: 
16/08/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francis-
co Rodrigues de Oliveira e de Marlene Ferreira Ramos. A pretendente: VANESSA 
SAMPAIO MOREIRA, profi ssão: analista de D P, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Andrade Moreira e de Maria de Fatima da Conceição 
Sampaio.

O pretendente: ERONALDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: técnico em enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/06/1975, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva e 
de Carmelita Maria da Silva. A pretendente: SUZIANE MATOS BORGES, profi ssão: 
assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/12/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio da 
Silva Borges e de Avelina Maria Matos Borges.

O pretendente: THIAGO SANTOS DE SALES, profi ssão: manipulador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 23/02/1989, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Givanildo Correia de Sales e de Monica Maria 
dos Santos. A pretendente: VALÉRIA LETICIA DE ARAUJO DA SILVA, profi ssão: ma-
nicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/10/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Fortunato da Silva 
e de Marineide Gomes de Araujo.

O pretendente: DURVAL MORAES, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ibiporã - SP, data-nascimento: 30/01/1947, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Dias de Moraes e de Rosa Zago. A pretenden-
te: CARMELINA CAMILO, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Cambará 
- PR, data-nascimento: 23/03/1948, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Pedro Camilo e de Maria Modesto.

O pretendente: FABIO SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: soldador de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jaguaquara - BA, data-nascimento: 08/12/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raildo da Silva Nascimento e de 
Clemilda Silva dos Santos. A pretendente: AMANDA SEVERINA DE ASSIS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/11/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Percilio de Assis e 
de Severina Alice de Assis.

O pretendente: THIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS, profissão: instalador de 
TV a cabo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/04/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Wilson 
Raimundo dos Santos e de Damaris Alves da Silva Nascimento. A pretendente: 
ANY ROSY MANDES SOARES, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/01/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Dalvon Gomes Soares e de 
Rosana Mandes.

O pretendente: CÉSAR DA SILVA COUTINHO, profi ssão: segurança, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/08/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel da Silva Coutinho e de Elisabeth 
Pereira Coutinho. A pretendente: PALOMA MAYARA SANTOS DE SOUZA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/08/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Paulo Lima de 
Souza e de Lucia Rosa dos Santos.

O pretendente: VITOR HENRIQUE ELIAS, profi ssão: segurança do trabalho, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Elias e de Karin Silva de 
Araujo Elias. A pretendente: ELIANA CANDIDA BARBOSA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1992, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Eli Cesar Babosa e de Elia Can-
dida da Silva Barbosa.

O pretendente: LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caraguatatuba - SP, data-nascimento: 16/11/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Antonio de Oliveira e de Sebastiana 
de Camargo. A pretendente: SOLANE ALVES NASCIMENTO, profi ssão: analista de 
crédito, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/06/1985, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Azael Pinto e de Solanje Maria dos 
Santos Pinto.

O pretendente: EVERTON NERIS COUTINHO, profi ssão: balconista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 03/06/1988, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Virgino Dias Coutinho e de Benedita Neris 
de Oliveira Coutinho. A pretendente: SABRINA DOS SANTOS MARTINS, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Odair Garcia 
Martins e de Marinele Aparecida dos Santos Martins.

O pretendente: ANDRÉ SANTOS DA SILVA, profi ssão: mecanico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/01/1992, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amarilson Bezerra da Silva e de Lourdes do Desterro 
dos Santos da Silva. A pretendente: CARLIANA BARROS PEREIRA, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: Solânea - PB, data-nascimento: 07/03/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cosme Pereira da Silva e 
de Maria do Desterro Barros Pereira.

O pretendente: JAILTON MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Batalha - PI, data-nascimento: 30/06/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Monteiro e de Maria Gorete da Silva. 
A pretendente: MÁGILLA DE OLIVEIRA MATOS, profi ssão: técnica da segurança do 
trabal, estado civil: solteira, naturalidade: Tuntum - MA, data-nascimento: 09/05/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Mendes dos Santos 
Matos e de Marly Rufi no de Oliveira Matos.

O pretendente: ODAIR MACHADO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1965, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Machado e de Maria Zelia Ma-
chado. A pretendente: ROSELY RIBEIRO, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/1968, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Artaguinã Ribeiro e de Belchiolina de Paiva 
Ribeiro.

O pretendente: JEFFERSON LIMA CONCEIÇÃO, profi ssão: padeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itarantim - BA, data-nascimento: 10/12/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Danilo da Conceição e de Adriana Lima 
Evangelista. A pretendente: EDINALVA DE JESUS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Seabra - BA, data-nascimento: 08/01/1996, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Caetano dos Santos e de Aurea 
Rosa de Jesus Santos.

O pretendente: GLEUSO COSTA ANDRADE, profi ssão:, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/06/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gleuso Costa Andrade e de Maria Goes 
Andrade. A pretendente: ELAINE PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão:, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Itapetinga - BA, data-nascimento: 02/09/1989, residente e 
domiciliada em Osasco - SP, fi lha de Joel Correia dos Santos e de Elza Pereira de 
Souza Santos.

O pretendente: PAULO ROCHA VIANA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São João do Paraiso - MG, data-nascimento: 05/07/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Rocha Viana e de Horá-
cia de Sousa. A pretendente: ROSILENE LOPES UCHÔA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pedro II - PI, data-nascimento: 07/04/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito São Paulo, fi lha de José Uchôa Sobrinho e de Maria 
Bezerra Lopes.

O pretendente: LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/05/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cassimiro Rodrigues de Souza e de Celia 
de Souza Ribeiro. A pretendente: NILCEIA JESUINA SANTANA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/07/1983, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson dos Santos Santana e 
de Eunice Jesuina dos Santos Santana.

O pretendente: MAVIAEL MANOEL DA SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Caruaru - PE, data-nascimento: 02/05/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Manoel da Silva e de Maria de Fatima da 
Silva. A pretendente: ROSANGÊLA APARECIDA DE MOURA, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/08/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Justino de Moura 
e de Maria Aparecida de Moura.

O pretendente: VALDIR ALFREDO KOPP DE ARAÚJO, profissão: borracheiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Francisco - MG, data-nascimento: 01/08/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Jeová Alfredo Cas-
siano de Araújo e de Rosana Kopp dos Santos de Araújo. A pretendente: RAYARA 
MIKAELE DOS SANTOS BEZERRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Crato - CE, data-nascimento: 19/09/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco de Assis Bezerra e de Vanuza Alves 
dos Santos.

O pretendente: NILSON QUIRINO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1972, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Quirino dos Santos 
e de Maria Emilia Teixeira dos Santos. A pretendente: LUCILENE FERREIRA DA SIL-
VA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Caieiras - SP, data-nascimento: 
24/12/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Terezinha de 
Jesus Ferreira da Silva.

O pretendente: DIEGO ARAUJO DA SILVA, profi ssão: expedição, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/01/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Beserra da Silva e de Silvana de Araujo da Silva. 
A pretendente: DAYSE ROQUE DE MELO, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Roque de Lima e de Maria Lucia de Melo.
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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: RENATO DE DEUS CORREIA, profi ssão: agente de apoio socio edu-
cativ, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/03/1982, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Miguel de Deus Correia e de Josefa 
Ferreira Correia. A pretendente: MAYARA RODRIGUES DE ARAUJO, profi ssão: ana-
lista de captação de recurs, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 20/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adairton Miguel de Araujo e de Sandra Regina Rodrigues.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO BORGES, profi ssão: técnico de TV a cabo, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/08/1978, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Borges e 
de Maria de Fatima Borges. A pretendente: MICHELE DE BRITO SOUZA, profi ssão: 
operadora de teleatendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 11/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Joaquim Correia de Souza e de Maria do Socorro de Brito Silva.

O pretendente: GILBERTO ALEXANDRE FILHO, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/01/1980, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Alexandre e de Maria Aparecida Alexandre. A pretendente: 
PRISCYLLA PARDIM DA SILVA, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 07/01/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Roberto Alves da Silva e de Maria Aparecida Pardim da Silva.

O pretendente: EDIMAR SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pavão - MG, data-nascimento: 30/10/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adolfo Soares de Oliveira e de Salvina 
Rosa de Oliveira. A pretendente: GIRLANE BERTINO DA SILVA, profi ssão: técnica de 
segurança do trabal, estado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 
22/11/1974, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Valdemiro Bertino da 
Silva e de Josefa Vieira da Silva.

O pretendente: VALDEMAR VALDEVINO FERREIRA, profi ssão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nascimento: 15/06/1945, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Valdevino Ferreira e de Analia 
Tereza da Conceição. A pretendente: MARIA SONIA DA SILVA SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Buíque - PE, data-nascimento: 05/12/1969, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Henrique Sotero dos Santos 
e de Adélia Maria da Silva Santos.

O pretendente: RONALDO DIAS DA COSTA, profissão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/06/1976, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Dias da Costa 
e de Cleusa Luzia da Costa. A pretendente: LUANA CAVALCANTI DE ALMEIDA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Pesqueira 
- PE, data-nascimento: 19/02/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, filha de Livio Fernando Melo de Almeida e de Lucila Cavalcanti de 
Almeida.

O pretendente: LUCAS SILVA DOMINGOS, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/07/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Avelino Domingos e de Laudelina da Silva 
Domingos. A pretendente: BRUNA DE FREITAS LEITE, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/06/1989, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Severiano Leite e de 
Eugênia Alves de Freitas Leite.

O pretendente: ERONILDES DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Passa e Fica - RN, data-nascimento: 10/10/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Francisco da Silva e de 
Lucia Gonçalves de Oliveira. A pretendente: MARIA ELIDA SILVA, profi ssão: vendedo-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nascimento: 23/09/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Braz da Silva e de 
Sonia Anália da Silva.

O pretendente: RAFAEL FELICIO COSTA DA SILVA NARDELLI, profi ssão: estoquis-
ta, estado civil: solteiro, naturalidade: Mirandópolis - SP, data-nascimento: 27/10/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nardelli e de Elisia 
da Silva Nardelli. A pretendente: MARIA SANTOS BARBOSA, profi ssão: doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Largato - SE, data-nascimento: 20/06/1958, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Cipriano Barbosa e de 
Joana de Melo Santos.

O pretendente: ROBSON TIBURCIO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jackson Tiburcio dos Santos e de 
Rute de Sousa Faria. A pretendente: TAMMY CRISTINA ALVES DE LIMA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/06/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Alves de Lima 
e de Maria Aparecida de Lima.

O pretendente: THIAGO FELICIANO RODRIGUES, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/10/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademar dos Santos Rodrigues e de Leila 
Daniela Feliciano Rodrigues. A pretendente: KECIA FERREIRA CASTRO, profi ssão: 
secretaria, estado civil: divorciada, naturalidade: Piquet Carneiro - CE, data-nascimento: 
26/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lo-
pes Castro e de Graciene Ferreira Silva.

O pretendente: JORGE DIEGO INÁCIO LUSTOSA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Oeiras - PI, data-nascimento: 25/11/1988, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de João da Natividade Lustosa e de Divina Maria Inácio 
Lustosa. A pretendente: MARILENE MARIA DOS SANTOS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Riacho de Santana - BA, data-nascimento: 
02/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sivério Do-
mingos dos Santos e de Alaides Maria da Trindade.

O pretendente: AILTON ROSA DO NASCIMENTO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Governador Valadares - MG, data-nascimento: 17/12/1973, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rosa Valadares Filho 
e de Rosa Delfi na do Nascimento. A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS SILVA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Goianinha - RN, data-
nascimento: 05/06/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Otamilo Ferreira da Silva e de Cristina dos Santos Silva.

O pretendente: JESUS DIAS DE LACERDA, profi ssão: ajudante de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Remanso - BA, data-nascimento: 21/12/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira de Lacerda e de Antonia 
Dias Lacerda. A pretendente: CARLA ANDRESSA DO NASCIMENTO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 07/12/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlindo Santana do Nascimento e 
de Veronica Pereira da Cunha.

O pretendente: MARCELO SILVA RODRIGUES, profi ssão: auxiliar técnico mecanico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 10/12/1993, resi-
dente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de João Belo Rodrigues e de Maria Helena 
Silva Rodrigues. A pretendente: INGRID IVANA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/07/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Ferreira da Silva e 
de Eliana Regina da Silva Ferreira.

O pretendente: LEONARDO MESSIAS DE ALMEIDA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 01/02/1985, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Helio Valdir de Almeida e de Maria de Fátima 
Messias. A pretendente: DENISE FATIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: agente de orga-
nização escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/09/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
de Oliveira e de Eliane Fatima de Oliveira.

O pretendente: ANACETO DANTAS, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Uiraúna - PB, data-nascimento: 17/04/1982, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Francisco e de Francisca Dantas. A pretendente: LOU-
RAYNE BATISTA DA COSTA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Bosco Batista da Silva e de Maria Deusimar da Costa Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: CARLOS ENRIQUE REIS FERNANDES, de nacionalidade brasilei-
ra, profi ssão designer, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
27/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson da Silva 
Fernandes e de Maria Divina Reis Fernandes. A pretendente: MARIELLA YOLANDA 
DURAND GARAGATTI, de nacionalidade peruana, profi ssão analista de sistemas, 
estado civil solteira, nascida em Peru, no dia 20/04/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Ernesto Durand Llanos e de Martha Edith 
Garagatti Arriola.

O pretendente: UDSON MARINHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comissário de voo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/12/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario dos Santos e de Jaciene 
Pereira de Sá. O pretendente: RAFAEL SOARES DE MACEDO, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão comissário de voo, estado civil solteiro, nascido em Votuporanga - SP, 
no dia 05/08/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Isaac de 
Macedo e de Marli Soares de Macedo.

O pretendente: BRUNO NAVILLI ZENI, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de 
sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/05/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Getulio Moraes Zeni e de Suely Navilli 
Zeni. A pretendente: NAIARA SUFREDINI POVINELLI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão designer, estado civil solteira, nascida em Araraquara - SP, no dia 29/01/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valentino Povinelli Filho e de 
Simone Eulália Supredini Povinelli.

O pretendente: RAFAEL FEITOZA TORRES, de nacionalidade brasileira, profi ssão enge-
nheiro de software, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/05/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Alves Torres e de Cleia 
Maria Feitoza Torres. A pretendente: JULIANA RIOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão gerente de projetos, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 04/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio Pedroso 
de Oliveira e de Debora Gonçalves Rios de Oliveira.

O pretendente: MOISÉS ALVES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de qualidade, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/04/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eder Carneiro de Carvalho e de 
Margarida Alves de Carvalho. A pretendente: LETYCIA DA SILVA SALLES, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão auxiliar de departamento pessoal, estado civil solteira, nascida 
em Diadema - SP, no dia 17/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Antonio Donizette Salles e de Mariluce da Silva Salles.

O pretendente: TIAGO FELIPE ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão assisten-
te administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/01/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vanderlei Vieira Alves e de Junair 
Felipe Alves. A pretendente: ANA PAULA RUIZ ABUD ACHUR, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão assistente de midia, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no 
dia 11/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Abud Achur 
e de Cleusa Inocência Achur.

O pretendente: RENATO VIEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de vendas, estado civil solteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 10/03/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvino de Oliveira e de Leila Eli-
sabete Vieira de Oliveira. A pretendente: PATRICIA MEIRA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão especialista comercial, estado civil divorciada, nascida em Salvador 
- BA, no dia 02/03/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel 
Evangelista dos Santos e de Maria Zelia Meira Santos.

O pretendente: RAFAEL CANUTO PRATES, de nacionalidade brasileira, profi ssão ad-
vogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/01/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Samir Dantas Prates e de Aldeci Canuto da 
Silva Prates. A pretendente: VANESSA SILVA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/04/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Mendes de Carvalho e de 
Maria Cristina Gomes da Silva de Carvalho.

O pretendente: EDUARDO ROSA DE ARAUJO DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão educardo físico, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 
17/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Santiago José da Silva 
e de Albenice Rosa Araujo. A pretendente: CINTIA KIOKO ISHIHARA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão psicóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
09/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Willian Yukio Ishihara 
e de Regina Celia Fernandes Ishihara.

O pretendente: DANISVEL LORENZO AMARGO, de nacionalidade cubana, profi ssão 
médico, estado civil solteiro, nascido em Cuba, ET, no dia 03/10/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Juan Manuel Lorenzo Rodriguez e de Adela 
Carmen Amargo Valdivia. A pretendente: MILENA BEDIN CIPRO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
27/03/1976, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Pasquale Cipro Neto e 
de Nadir Bedin. Obs.: Edital para ser entregue e afi xado no Cartório que pertence ao 
sundistrito da noiva.

O pretendente: RICARDO HENRIQUE SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão médico veterinário, estado civil solteiro, nascido em Pirassununga - SP, 
no dia 19/08/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Bene-
dito Tabajara da Silva e de Kacia Marcia Santos Silva. A pretendente: ESTARELA 
MAIA BRAVO MENDES, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado 
civil solteira, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia 13/08/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Valdemar de Souza Mendes e de Cleide 
Analia Bravo.

O pretendente: FELIPE SANTORIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/06/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Walter Caetano da Silva Filho e 
de Roseli Santorio da Silva. A pretendente: JÉSSICA AZEVEDO ARANHA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em Iguaí - BA, no dia 
13/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Orlando Silva Aranha 
e de Vera Lúcia Azevedo Aranha.

O pretendente: KAUÊ MARTINEZ PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
coordenador de comercio exterior, estado civil solteiro, nascido em São Vicente - SP, no 
dia 17/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Hudson Robson 
Pereira e de Rosimeire Martinez. A pretendente: CÂNDIDA CRISTINE DE OLIVEIRA 
LUCAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão psicóloga, estado civil solteira, nascida 
em Timóteo - MG, no dia 23/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Lucio Lucas e de Justina Paulina de Oliveira Lucas.

O pretendente: JOSÉ LUIZ RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão técnico de 
manutrenção, estado civil solteiro, nascido em Cunha - SP, no dia 08/04/1958, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião José Ribeiro e de Benedita Clarice 
Ribeiro. A pretendente: LELIANE BRITO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão cuidadora, estado civil solteira, nascida em Itiruçu - BA, no dia 01/01/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Abade dos Santos e de Maria 
do Carmo Pereira Brito.

O pretendente: FABIO MIKIO NII, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/10/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Mikio Nii e de Teresa Tieko Nii. A pretendente: SIMONE HITOMI 
TANAKA, de nacionalidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 26/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Keniti Tanaka e de Etuko Nakagava Tanaka.

O pretendente: DANIEL KAMEO MIYAHIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão pu-
blicitário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/12/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Shuki Miyahira e de Deisymara Yukiko Taba 
Miyahira. A pretendente: KELLI DAIANE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de cobrança, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio José Gonçalves 
e de Neusa Aparecida Olavo Gonçalves.

O pretendente: LUCAS DALL’ AGLIO PASTORE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
médico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/10/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Henrique Pastore e de Marilice Mattos 
Dall Aglio Pastore. A pretendente: CAROLINE BATISTA PINHEIRO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida em Itararé - SP, no dia 07/03/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Bomfi m Batista Pinheiro e de 
Nilcea Ribeiro Pinheiro.

O pretendente: CAIO AUGUSTO DA CUNHA MUNHOZ, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia 14/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Alexandre 
Augusto Munhoz e de Celina Célia da Cunha Munhoz. A pretendente: RAQUEL 
RODRIGUES SUDRÉ, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, 
estado civil solteira, nascida em Manhuaçu - MG, no dia 13/04/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João Batista Sudré e de Eni Rodrigues 
Henrique Sudré.

O pretendente: CLAUDENI CONCEIÇÃO DIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Paripiranga - BA, no dia 07/11/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Secundo Dias e de Valdelice 
Conceição. A pretendente: JOELMA CARVALHO LUZ, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de saúde bucal, estado civil solteira, nascida em Barra da Estiva - BA, 
no dia 04/11/1991, residente e domiciliada em Samambaia - SP, fi lha de Joel José Luz 
e de Maria Santos Carvalho.

O pretendente: BRUNO ALLÓ BACARINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão desen-
volvedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/10/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Bacarini e de Renata Borges Alló 
Bacarini. A pretendente: MELISSA MAGGI PIO SOARES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/06/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João José Pio Soares e de Iarcema 
Martini Maggi Pio Soares.

O pretendente: CLEIILSON ALVES MARTINS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
desenvolvedor de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Canarana - BA, no dia 
16/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Martins Filho e 
de Maria Nilzete Alves da Silva. A pretendente: VALDIRENE DE ALMEIDA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Pedro Alexandre - BA, 
no dia 15/04/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Silva de 
Almeida e de Josefa Maria de Almeida.

O pretendente: SERGIO RENATO DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão administrador de empresas, estado civil solteiro, nascido em São José do 
Campos - SP, no dia 02/04/1979, residente e domiciliado em Jacareí - SP, fi lho de Sergio 
Antero Pereira e de Alaide da Silva Pereira. A pretendente: ELISANGELA BARBOSA 
ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 25/02/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Ademir Alves e de Maria Cristina Barbosa Alves.

O pretendente: ASTROCELIO GONÇALVES DE QUEIROZ JÚNIOR, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão consultor de informatica, estado civil solteiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 14/11/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Astrocelio Gonçalves de Queiroz e de Raquel Gonçalves de Queiroz. A pre-
tendente: ROSIMEIRE SOUZA DE MELLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/01/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Magno de Mello e de 
Celina Souza de Melo.

O pretendente: FABIO DE JESUS SANTANA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
06/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Efi genia de Jesus 
Santana  A pretendente: GABRIELA SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em Macajuba - BA, no dia 13/08/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilton Santos de Souza e de Maria 
Nilda Oliveira da Silva.

O pretendente: MAURO TADEU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão pintor, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/03/1971, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Gualberto da Silva e de Terezinha de Jesus 
da Silva. A pretendente: CLAUDIA VALOAIS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em Porteirinha - MG, no dia 01/11/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlindo Pereira de Souza e de 
Hilda Valoais de Souza.

O pretendente: MAURICIO RAMOS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operador de processo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
18/02/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nivaldo Ramos do 
Nascimento e de Elvira Miranda Felix. A pretendente: DOMINGAS JESUS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida 
em Dário Meira - BA, no dia 05/02/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José dos Santos e de Ilda Maria de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ MEDES ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão 
operador de empilhadeira, estado civil solteiro, nascido em Ubai - MG, no dia 
19/10/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Milton Mendes 
Rocha e de Maria Ozita Mendes Rocha. A pretendente: SIELE FONSECA DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa, estado civil 
solteira, nascida em Ubai - MG, no dia 15/09/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Firminiano Pereira de Souza e de Cristina Antonia da 
Fonseca de Souza.

O pretendente: HIAGO BONAFA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão militar, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/09/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vicente Ferreira dos Santos Neto 
e de Rosana Borges dos Santos. A pretendente: GIULLY TELES MAGNO, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no 
dia 28/08/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jaime Antonio 
Magno e de Noemi Teles Magno.

O pretendente: EDIVALDO SARAIVA DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, profi s-
são impressor de offi ce set, estado civil divorciado, nascido em Surubim - PE, no dia 
03/02/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio José de Farias 
e de Terezinha Maria Saraiva de Farias. A pretendente: MARISEL KETTY MARTINEZ, 
de nacionalidade uruguaia, profi ssão babá, estado civil divorciada, nascida Montividéu, 
Uruguai, no dia 13/03/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelly 
Martinez.

O pretendente: ISAIAS DE SANTANA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motoboy, estado civil solteiro, nascido em Embu das Artes - SP, no dia 02/05/1983, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Erivaldo Machado de Araujo e de Leoni 
Fontoura de Santana. A pretendente: SUZANNI RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciado, nascida em Bom Jesus da Lapa - BA, 
no dia 05/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Idair da Silva 
e de Vilma Ribeiro dos Santos.

O pretendente: CICERO FRANCISCO SANTOS DE FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 30/08/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Tomé 
Ferreira de Freitas e de Maria do Socorro Graciliano dos Santos. A pretendente: 
LETICIA NASCIMENTO MATSUO, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/03/1994, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Matsuo Ferreira e de Patricia Arsenio 
do Nascimento.

O pretendente: RAPHAEL MORENO ALVES DIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
corretor de seguros, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Dias Filho e de Jane Alves 
Martins. A pretendente: CINTIA VIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de TI, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/12/1985, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Suassui da Silva e de Maria 
Marta Viana Suassui da Silva.

O pretendente: ADAILTON BISPO, de nacionalidade brasileira, profi ssão montador de 
veiculos, estado civil solteiro, nascido em Wenceslau Guimarães - BA, no dia 01/05/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valci Conceição Bispo. A preten-
dente: CAMILA CAPELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
administrativo, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/02/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wandilson Correia dos Santos e 
de Renata Lucia Capelo dos Santos.

O pretendente: THIAGO JUSTINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão autonomo, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Eunice Justino. A pretendente: FERNANDA CRISTINA PIMENTEL 
COSTA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Sidney Cleyton de Souza e de Eliane Pimentel Costa de Souza.

O pretendente: THIAGO GONÇALVES PINTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico eletronico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/04/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cidercy Carlos Pinto e de Eni 
Gonçalves Pinto. A pretendente: DENISE SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão bibliotecaria, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro de Oliveira neto 
e de Rute Evangelista da Silva Oliveira.

O pretendente: WALEF MENEZES GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
mecânico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/02/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cicero Pereira Gomes e de Rosilane Silva 
Menezes. A pretendente: EDLAINE BESSA MARCOLINO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 06/07/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Francisco 
Marcolino e de Francisca Meire Bessa Marcolino.

O pretendente: EDVALDO TERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão vi-
gilante, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/09/1966, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Terto da Silva e de Geralda Luzia da 
Silva. A pretendente: TALITA MESSIAS DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são terapeuta, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/08/1962, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Messias Costa e de 
Benedita Eufrazia Costa.

O pretendente: JEFFERSON MENEZES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/05/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vania Menezes dos Santos. 
A pretendente: JULIANA OLIVEIRA MATOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
copeira, estado civil solteira, nascida em Guajeru - BA, no dia 17/12/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelson da Silva Matos e de Miravalda Almeida 
de Oliveira Matos.

O pretendente: EDUARDO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão au-
tonomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1963, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Atilio de Carvalho e de Tereza Piqueira de 
Carvalho. A pretendente: LIGIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, 
estado civil solteira, nascida em Garça - SP, no dia 10/01/1958, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Maceda de Lima e de Celina de Oliveira Lima.

O pretendente: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
micro empreendedor, estado civil solteiro, nascido em Campo Alegre de Lourdes - BA, no 
dia 06/10/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Genésio Francisco 
da Silva e de Maria Eunice Pereira da Silva. A pretendente: MARIA JOSÉ HONÓRIO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão babá, estado civil solteira, nascida em 
Itabaianinha - SE, no dia 04/11/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Cosme Moreira da Silva e de Filomena de Jesus Honório.

O pretendente: LUCAS SANTOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
militar, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia 23/05/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aclair Tadeu de Souza e de Miralva de 
Jesus dos Santos. A pretendente: MARIANA PALMEIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 07/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Palmeira da 
Silva Irmão e de Débora Cristina Lilla da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

A convivente: DANIELLE FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão empregada 
pública, estado civil solteira, nascido em Brasília - DF, no dia 16/01/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Herivelto Bonifácio Ferreira e de Maria Maura 
Ferreira. A convivente: CRISTIANE CELIA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão biomédica, estado civil divorciada, nascida em Uberaba - MG, no dia 18/07/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Inácio Pereira e de Regina Celia 
da Silva Pereira. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão 
de união estável em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independentemente 
de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: SHIGUETSUNA SHIMISU, de nacionalidade brasileira, profi ssão apo-
sentado, estado civil divorciado, nascido em Marília - SP, no dia 01/11/1937, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sotaro Shimisu e de Sue Shimisu. A convivente: 
KAZUKO FUJIMURA, de nacionalidade brasileira, profi ssão aposentada, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/03/1950, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Kahei Fijimura e de Fumiko Fujimura. Obs.: O presente edital refere-
se a pedido de habilitação para conversão de união estável em casamento, cujo assento 
respectivo será lavrado independentemente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo 
legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: GUILHERME CANDIDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão consultor de ascesso, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
25/09/1997, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Cicero de Oliveira e 
de Maria Cicera de Oliveira. A convivente: RAFAELA DOS SANTOS SILVA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 04/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adalberto Pirangi da 
Silva e de Lucia de Fatima dos Santos Silva. Obs.: O presente edital refere-se a pedido 
de habilitação para conversão de união estável em casamento, cujo assento respectivo 
será lavrado independentemente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem 
oposição de impedimentos.

O convivente: JAQUES FERNANDES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em Senador Pompeu - CE, no dia 16/06/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Hildo Vieira de Souza e de 
Engraça Fernandes de Souza. A convivente: MARIA CLEIA DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão escrevente cartoraria, estado civil solteira, nascida em Grão Mogol 
- MG, no dia 18/09/1968, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ana Flora 
de Jesus. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão de 
união estável em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independentemente 
de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.
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


